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আবতরপিকা 

গনি: যা ধীতিত : তখে উপূতীত হওয়ার কোন প্রচেট্টা দেখা যায় নাই । 
সি ধিজানছিধাবে রান উর্চা না হইলেও বহুবিধ শিল্পে রসবনের শীন।।" 
কার ব)বহািক গুয়োগ %য়েক হাজার বৎসর হইতে চলিঘ। আসিতেছে : অতি 
এাগীন কালে দর্ধপ্রধমে, ভারতবর্ষে যে এই শাঞ্ছের বিশেষ অন্গশীলন ভইরাছিল, 
খা আচার্য প্রস্ল্চভ্র নিশ্চিতরূপে গ্রধাণ করিয়াছেন প্রায় সেই সময় 

টানদেশেও বোধ হস অল্পবিষ্তর রসায়ন-চর্চটা হইয়াছিল । সেই প্রাচীন হিন্ব-সভ্যতার 

ধুগে এদেশে বিচিত্র খনি পদার্থ হইতে নানাকপ ধান প্রস্তুত হইত তখনকার 
ধিনেও আদদুর্দ্রদ-শাস্ববিদ্গণ জ্ঞারতে গাছপালা ও নানা খনিজ হইতে উষধ 
প্রস্থ করিতেন, ইহাতে যে নান! রকমের রাসায়মিক প্রস্তুতি-প্রণালীব প্রয়োজন 

হইত তাহাতে লন্দেহ শুই । শুধু বাবহারিক দিক হঈভেই নয়, দার্শনিক দিক 
হইতে ও হিন্দুর] রসায়নের গভীর পর্য্যালোচন। করিষাছিলেন 1 গে জনের ছয় 

সত 1 বসব পূর্বে হিন্দু দাশশিক কণা বন্তব গণ যা তাহার পরমাণুবা 
' চারু করিরাছিলেন ! ব্রমায়ণখাজের উপর হিন্দদের হই আঅনিকাৰ কষেক শত 

»র অন্ততঃ অ্ুণ ছিল ! কেননা, দিয় শঙ।নার মধাভাগেও নাগীর্জুনকে 

এবা সঃ ব্যবহারিক দসায়নের প্রণালী উচ্ধ।বন ক্বিযা খ্যাতি পাও কাছে 
শি 
জজ খি। তাহার কোন কোন প্রণালী আজ পরাস্ত অন্নুদরণ কবা হজ, 

হিন্দ-সভাঙভার সপে সংঘন এ সংস্পশের ফলে বমাছন প্রখসে প্রবেশ লাউ কনে । 

টে 5 সভাতার মুখে রসায়ন সেখানে বৈস্ততভাবে আলোচিত হইয়ছিল। 

উকিপ্সী।স্ হইতে আারিষ্টোটুল পদ বত বাতনাম। প্রাক দাশশিক জড়, 
থের গঠন « উপাধান আস্গরকে মানা মহপাদ প্রচুর কেন সনম ভা ধীখ 

এ এ গ্রাস হইছে রসায়ন মিএবে ক্কার প্রভাব বিজ্ঞান করে। খি* বীদনণ 
” ৭,» উপ্তাকাৰ কালে। মাটিতে এব্দামাগেকজোশ্রয়ুর পাক ৮ কা লস্থাতাতে 

এই স্কল ঘন্বাদের বকুল প্রশ্তোগ দেখা দায়? মিশরে একটি নাম ধকমিক়্া 
থা, 'কালোজম”- -এরই কিমি শাম ইইিতেই সষ্ভব্তঃ রুসাষনের খন্তমান (দে 

৮ বে নাম 01৩2৮) 'উীশিজাগা খর দুগের শেখে আববীয়গণ মিশর 

তঠতে আনেক পাসারনিক পদ্ধতি ও প্রণ/লী আাঁনিযা বাগদাদে উত্তার 'প্রঙ্জন 

র্নে। নেউ সমর রনায়নের নম্চরণ হইছিল “আলকেম। হিং 

য/লবে।এবদ্দের গ্রধাশি ছিলেন জাবের | জাবের এবং ভাঙার মমসাময়িক 

সয্বেক দন দবগ্যাণিক বঙ্ঘকমের পগ্ী্। কৰিয়াছলেন বটে, কিন্তু বাশের এই 



মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

/ীমগাষিক প্রবাসের দিনে বিশেষ কোন উন্নতির, সরিচয় পাওয়া ধায় নাই। এই 
সময়ে কতকগুলি অর্ধসত্য ও কুসংস্কার রসায়ন-চচ্চায স্থান পাইক্নাছিল। অনেক 

আরবীয় রসায়নবিদ্ মনে করিতেন রসায়ন-চচ্চার একমত্র উদ্দেশ “পরলপাথর? 

আরিষার, ষাহার সাহায্যে নি্ষ্ট ধাতুকে ন্বর্ণে পরিণত কয] সম্ভব হইবে। আব্ৰ 

হইতে স্পেনের মধ্যবন্তিতায় রলায়ন-আলোচনা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে 
ছড়াইয়! পড়ে, কিন্ত প্রায় তিনশত বৎসর আর ইহার কোন উদ্ধৃতি পরিলক্ষিত হয় 

নাই। এই সময়ে তথাকথিত ইউরোগীষ রাসায়নিকেরা মনে করিতেন রসায়ন 

রাতারাতি ধনী হইবার উপায়। বস্তুতঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ পেধিতুক, 

প্রতারিত করার জঙ্যই ইহা ব্যবন্থত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে 'প্যারা- 
সেল্সাসের' নেতৃত্বে একদল রসাযনবিদের অভ্যুদয় হয়। ইহারা মনে করিতেন 
যে বসায়নের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনকে সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত করিয়া অমরত্ 

দেওয়া । স্ৃতরাং রসায়ন কিয়ৎকালের জন্য চিকিৎসাশান্ত্বের অন্তত হইয়! 
পড়িল। কিন্তু এই সমযে রসায়নে কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কাজও হইয়াছিল । 

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ছার। সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার পদ্ধতি রসায়নে প্রথম 

প্রবস্তিত হয় সপ্তদশ শতকে রবার্ট বয়েলের সময় হইতে । এই সময় হইতে 
বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার চেষ্টা হয় এবং পরীক্ষার ফল হইতে যুক্তিতর্কের । 

নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ দেখা দেষ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেনু 
পৃণ্ডতিতগণের মধ্যে বুসায়নের মৌলিক তথ্য আবিষ্কারের প্রতি অন্গরাগ দেখা যায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ল্যাভয়পসিয়র ও বার্থোলেঃ ইংলণ্ডে প্রিষ্টলী ও 

ক্যাভেণ্ডিস, সৃইডেনে শিলে প্রভৃতি মনীষীর1 ৰহু পবীক্ষাসম্মত মতবাদ ধার! 

রসায়নকে প্রভূতরূপে সমৃদ্ধ করিয| তোলেন। বাখুব মিশ্রগঠন, জড়ের সিত্যতাবারদী 
্রস্ৃতি প্রমাণ করিযা ইপ্হারা, বিশেষত: ল্যাভযসিয়ব, রসায়নচচ্চায় দৃষ্টিভজির 
আমূল পরিবর্তন করেন এবং ইহাকে একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানে পরিণত করেন। 
আজ পধ্যন্তও এই গবেষণা ও পরীক্ষার খারা! অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে এবং বহু 
তথ্যের আবিষফারে ।উত্তবোন্ধর জ্ঞানেব পরিধি বাড়িয়াছে। আজ এই অন্তু- 

সন্ধিংস! সমগ্র জগতে ব্যাপ্তি লাভ কবিয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেই ইহাব তথ্য- 
নিক্বপণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য অভূতপূর্ব গবেষণা! চলিয়াছে। 

ল্রসান্সনন ও ভ্ডাহাল্র ব্যন্হাল্র £ বর্তমানে রসায়নের চর্চা এতটা 

ব্যাপকভাবে সার্থকতা! লাভ করিয়াছে যে ইহা! নিজের গণ্ডি ছাড়াইয়াঁও অন্যান্ 



অবতরণিকা 

বিক্ঞান-শাখাঁর সহিত কোন কেনি স্থানে সহব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভূবিজ্ঞান, 
ক্কষিবিজান, শরীয়-বিজ্ঞান, ইত্যাদি আজ আর রসায়নের সাহায্য ব্যতীত পরিপূর্ণ 

ওয়! সম্ভব .নয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের ব্যবহারিক প্রয়োগও অত্যন্ত 
াড়িয়া গিয়াছে । কুষক আসিয়া আজ তাহার জমির জগ্য "সার, তৈয়ারী করিতে 
স্বলিতেছে। চিকিৎসাবিদের ওষধ রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হইতেছে। 
খনিজ হইতে লৌহ, তামা প্রভুতি প্রস্তত করার জন্ত উৎপাদনকারীরা রসায়নের 

ছুয়ারে ভিড় করিয়াছে । ইঞ্জিনীয়ারের বিশেষ রকমের ইম্পাত চাই, চণ্মকার 
তাহার চামড়া উন্নততর করিতে চায়, কুস্তকারের চাই পর্সেলীনের জন্য চিন্ধণ লেপ, 

এই রকম আরও কত কি? মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার সঙ্গে 

রসায়ন ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়! যাইতেছে । 

রসায়নের প্রয়োগশালাতে আসিয়া বিশ্মিত নয়নে দেখি আলকাঁতরা হইতে 
প্রস্তুত হইতেছে উৎকৃষ্ট রং আর স্থগন্ধি, কয়ল! হইতে পাওয়া গ্লাইতেছে হীরক- 

খণ্ড। রাষায়নিক বলেন চিনি, কাগজ আর ম্পিরিট একই মৌলিক পদার্থের 

মম্যয়ে স্থষ্টি হইয়াছে । ইহা! ছাড়াও সভ্যজগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ট রসায়নের 
আয়োজনের সীম! নাই--প্রকৃতির অভাব রসশালাতে আজ পরিপূরণ হইতেছে-- 
কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম পেট্রোল, আরও পহম্্র রকমের বস্তর 
উৎপাদনে জীবনযাত্রা! স্বচ্ছন্দ করার প্রয়াস চলিতেছে । রেডিয়াম, ভাইটামিন, 
হরমোন, পেনিসিলিন প্রভৃতির আবিষ্কার মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন 
করিয়াছে । 

। আ্ববস্ধ, রসায়নের পরীক্ষাগারেই আবার যত বিস্ফোরক আর বিষাক্ত গ্যাসের 
শট্টি হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নাশ হইয়াছে । 
কিন্তু ক্ষমতালোভী রাজপুরুষ ও রাজনীতিবিদের যদি কোন রাসায়নিক আবিষ্কারের 

অপপ্রয়োগ করিয়া! সমাজের ধ্বংস সাধন করেন, তাহার জন্য' রসায়ন দায়ী 

হইবে কি? 



ছিতীয় অধ্যায় 

জড় পদার্ 

২১) স্াল্ষার্থ 2 বস্তজগতে আমরা অনেক রকম 'পদণর্থের সংস্পর্শে 
আমি। আমাদের বিভিন্ন ইন্জিয়ের সাহায্যে আমর! এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকি । স্তরাং পদার্থ ইন্জিয়গ্রাহ। স্পর্শ, শ্বাদ, গন্ধ 

ইত্যাদির দ্বারা আমর! পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করি। পদার্থ ইন্ডিয়গ্রাহ হইলেও 
একথ| মনে রাখা প্রয়োজন যে যাহা কিছু ইন্দিয়গ্রাহথ তাহাই পদার্থ নহে। 'যথা, 
স্পর্শ করিয়! আমর] উত্তাপ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু উত্তাপ পদার্থ নহে, 

শক্তিবিশেষ। 
পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ ব। ধশ্ম থাকে । প্রথমতঃ, পদার্থ স্থান 

অধিকার করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত পদার্থেরই কিছু না কিছু ওজন থাকিবে। 

শক্তির কোন ওজন নাই । তৃতীয়তঃ, চাপের সাহায্যে যে কোন প্রকার পদার্থের 

ভিতর গতিবেগ সঞ্চারণ কর]! সম্ভব। যেমন, একটি টেবিল সাধারণতঃ নিশ্চল 

অবস্থায় আছে, কিন্তু একদিক হইতে উহাতে যথেষ্ট চাপ দিলে উহা! অপরদিকে 

সরির| যাইবে, উহাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হইবে । প্রত্যেক পদার্থেরই এই তিনটি 
গুণ থাকে । অতএব বলা যায়, ইন্জ্রিয়গ্রাহা, ওজনবিশিষ্ট, স্থানব্যাপী ও 
চাঁপ-শক্তির গ্রভাবে গ্ৃতিশীল বস্বই পদার্থ। 

২-২। স্পল্তার্থেল্ লস্থাজ্ডিদ 8 আমরা পদার্থসমূহকে তিন, 
অবস্থায় দেখিতে পাই £-(১) কঠিন? (২) তরল ও (৩) গ্যাসীয় অবস্থা। 

হুিন্ন স্প্কীর্থঃ কঠিন পদার্থের একটি নিদিষ্ট আকার ও আয়তন 
আছে। তাহা ছাড়া, বাহির হইতে বলপ্রয়োগ ব্যতীত তাহাদের আকারের 

কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় ; অর্থাৎ কঠিন পদার৫থের খানিকটা দৃঢ়তা আছে। কাঠ, 
লবণ, বালু, লৌহ, স্বর্ণ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ । % 

ভব্রজ্ন স্পল্তীর্থঃ তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার নাই। কিন্তু নির্দিষ্ট 
আয়তন আছে। যে পাত্রে রাখা যায়, ইহা তাহার আকার ধারণ করে। এক 

্লীস জল একটি থালাতে ঢালিয়। দিলে উহা থালার আকার ধারণ করে; কিন্ত 
আয়তন একই থাকে। ইহা ছাড়া, তরল পদার্থ সর্বদাই নীচের দিকে প্রবাহিত 



জড় পদার্থ ৭ 

হয় এবং তরল পদার্থের উপরিভাগ সর্ববদ] সমতল থাকে । জল, তেল, পারদ, মধু 
ইত্যাদি তরল পদার্থ। 

গ্যাসীজ সদ্গান্খঃ গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকারও নাই, 
আয়তনও নাই । উহার! যত শ্বল্পই হউক, ষে পাত্রে থাকিবে ভাহার সমস্ত স্থান 

অধিকার করিয়! থাকিবে এবং সেই পাত্রের আকার ধারণ করিবে । যদিও গ্যাসীয় 
পদার্থ ও তরল পদার্থের অনেকটা মিল আছে, তবু গ্যাসীয় পদার্থের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আছে। গ্যাসীয় পদার্থের সন্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা অধিক। চাপে 

পড়িয়া সঞ্চিত হওয়ার ধর্মকে গ্যাসের লংনম্যত1 (5০:72:0557511) বলে। 
নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি গ্যাসীয় পদার্থের উপর যত চাপ দেওয়া যাঁয় ততই উহার 

আম্বতন কমিয়া যায়; আবার চাপ কমাইয়। দিলেই উহার আয়তন প্রসার লাভ 

করে। কঠিন ও তরল পদার্থের এই ধন্ম প্রায় নাই বলিলেই চলে। বায়ু, 
কাধন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ । 

পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য । 

সাধারণতঃ, একই পদার্থ তিনটি বিভিন্ন অবস্থাতেই থাকিতে পারে । যেমন বরফ, 
জল ও বাষ্প একই পদার্থ, একই উপাদানে গঠিত। কঠিন বরফকে উষ্ণ কৰিলে 
তরল অবস্থায় অর্থাৎ জলে পরিণত হয় এবং জলকে ফুটাইলে বাম্পে পরিণত হয়। 

সকল ক্ষেত্রেই উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল এবং গ্যামীয় অবস্থায় পরিণতি 

সম্ভব। অবশ্য, বিভিন্ন পদার্থের এই অবস্থাস্তর ঘটাইতে বিভিন্ন তাপমাত্রার 

প্রয়োজন হয়। জল যতটুকু উষ্ণ করিলে বাম্প হয়, পারদকে গ্যাসীয় অবস্থায় 

জ্রপান্তরিত করিতে হইলে উহ। অপেক্ষা অনেক বেশী উষ্ণ করিতে হইবে । কোন 

কোন ক্ষেত্রে অবশ্ত দেখা যায় যে উত্তাপের সাহায্যে কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি 
গ্যাসীয় অবস্থায় যাওয়া যায়। যেমন কর্পূুর, আয়োডিন ইত্যাদি। সকল বস্তই যে 
উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে তরল হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কাঠকে 
খুব উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়, তরলতা৷ আসে না। 

২-০। স্পদলা্খেল্ল এম্গ্র £ প্রত্যেক পদার্থের নিজন্ব কতকগুলি ধর্ম বা 
গুণ আছে। কোন পদার্কে জানিতে হইলে উহার ধশ্মগুলির সহিত পরিচিত 

হওয়! প্রয়োজন ; যেমন, জলের কতকগুলি ধর্ম আছে যাহা! হইতে সহজেই আমর! . 
জল চিনিতে পারি। জল হ্বচ্ছ, জলের হিমান্ক ও স্ফুটনান্ক যথাক্রমে ০* এবং 



৮ ৰ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

১০০০ সেন্টিগ্রেড। জলে লবণ, চিনি ইত্যাদি দ্রব হইয়া থাকে, বিছ্যুত্্রবাহ ছারা 
জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত এবং আরও 
অনেক ধশ্মের দ্বারা আমর] জলের স্বরূপ চিনিতে পারি । এইক্*প প্রত্যেক 

পদার্থের কতকগুলি নিজন্ব ধর্ম আছে। 

বৈজ্ঞানিকের! পদার্থের ধর্মগুলিকে দছুইভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা 

করেন। (১) অবস্থাশ্ত ধর্দ্স বা ভৌত ধর্ন্স (617/57091 0:০9০7665 ); 
(২) রাসায়নিক ধর্ম ( 0০170001081 70109091665 )। যে সমুদয় ধশ্ম হইতে শুধু 

পদার্থের বাহিক অবস্থা ও ব্যবহার বুঝা যায় তাহাকে উহার অবস্থাগত ধর্্স 
বলে। কিন্ত পদার্থের কোন ধশ্ম গ্রকাশে যদি পদার্থটি নিজেই ভিন্ন কোন বস্তুতে 
পরিণত হইয়! যায় তাহা হইলে সেই সব ধর্মকে রাসায়নিক ধন বলা হয়। 
অর্থাৎ যে ধশ্মের জন্য বস্তর মৌলিক রূপাস্তর (অবস্থাস্তর নহে) ঘটে, তাহাই 

রাসায়নিক ধন্ম। জল স্বচ্ছ, জল ১০০০ ডিগ্রি উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হ্য়__এই 

সকল উহার অবস্থাগত ধন্ম। কেনন1, এই গুণাবলী দ্বারা উহার বাহিক অবস্থা 

প্রকাশ পায় এবং বাষ্পে পরিণত হইলেও কোন নৃতন পদার্থের স্থষ্টি হয় না। কিন্তু 
জলের ভিতব বিহ্যুত্প্রবাহ চালন। করা হইলে সর্বদাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 

পাঁওযা যায়। অথবা জলের ভিতর এক টুকরা সোডিয়াম দিলে জল ক্ষারে 

পরিণত হয়। এই সকল প্রকৃতি বা ধশ্ম হেতু জল নৃতন বস্তূতে পরিণতি লাভ 

করে। এই ধ্মগুলিকে উহার রাসায়নিক ধশ্ম বল] হয়। 

২-৪ 1 শ্া্ার্থেল শরলীনিভ্ঞাঙ্গ 2 দেনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষণে 

আমরা অসংখ্য রকম পদার্থের সংস্পর্শে আসি । এই সকল বিভিন্ন পদার্থ পরম্পর 

স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকের কতকগুলি নিজন্ব ধন্ম আছে । আবার, অনেক ক্ষেত্রে 

এমনও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে, উহাদের 

আকার-আয়তন ইত্যাদিও এক নয়, কিন্তু তাহার! একই উপাদানে গঠিত বা 

একই বস্ত হইতে উৎপন্ন । যেমন কলের পাইপ, কলমের নিব, বুনসেন দীপ, 

ঘরের কড়ি ইত্যাদি সবই বিভিন্ন পদার্থ, কিন্ত একই উপাদান লৌহদ্বার। 
তৈয়ারী ৷ 

পদার্থের কোন শ্রেণীগত বিভাগ করিতে হইলে উহাদের উপাদানের কথাই 

প্রথমে ভাবিতে হইবে । প্রতোকটি পদার্থ যে একটি মাত্র উপাদানে গঠিত হইবে 



জড় পদার্থ ৪৯ 

এমন কোন নিশ্চয়তা নাই । ছুধ যেমন জল, স্েহদ্রব্য, শর্করা, প্রোটিন ইত্যাদি 
বিভিন্ন বস্তর সংমিশ্রণে তৈয়ারী, সেই রকম কাদামাটিতেও আমর! বনু রকমের 

কঠিন দ্রব্য এবং জল দেখিতে পাই । স্থতরাং অনেক পদার্থে দুই বা ততোধিক 
বস্ত একত্র মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । এই সকল মিশ্রিত পদার্থের উপার্দানগুলি 
পদার্থটির সমস্ত অংশে সমান অনুপাতে নাও থাকিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 
বল! যাঁয় বে যদি কিছুটা নদীর জল একটি কাচের গ্লাসে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে 

দেখা যায় নীচের দিকে অনেকটা মাটি ও বাপি জমা হইয়াছে । গ্লাসের উপরের 
ংশে জল ও মাটির অনুপাত নীচের অংশের অস্থপাতের সমান নয়। আবার 

অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে পদার্থটির যে কোন অংশে উপাদানগুলির অন্গপাত 
একরকম । যেমন-_ছুধ একটি গ্লাসে রাখিলে উহার যে কোন অংশে জল ব! 

প্রোটিন বা শকরার অংশ একই দেখা যায়। বলা বাহুলা যে সমস্ত পদার্থে 
একটি মাত্র উপাদান আছে, উহ। কাহারও সহিত মিশ্রিত নয়, তাহাদের সমস্ত 

অংশই এক ভাবে গঠিত । 
যে সকল মিশ্রিত পদার্থে বিভিন্ন উপাদানের অন্তপ।ত বিভিন্ন অংশে অ-সমান 

তাহাদিগকে অ-সমলন্ত্ব পা র্থ (176051989115005 1009৫169) বলে এবং যে নকল 

মিশ্রিত পদার্থের সর্ধবাংশে উপাদানগুলির আল্মপ্জাতিক হার সমান তাহাদিগকে 

সমস্ত পদ্ধার্থ (11907925115005 09015) বলে। 

একটিমাত্র উপাদানে গঠিত পদার্থ গুলিকে বিশ্তুদ্ধ পদার্থ বলিতে পারা বায়। 

অন্ত কোন পদার্থ উহাতে মিশ্রিত নাই বলিয়া বিশুদ্ধ পদার্থ মাত্রই সমসত্ত্ শ্রেণীর । 

বিশ্তদ্ধ পদার্থগুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়_মৌলিক ও যৌগ্সিক পদার্থ। 

মৌলিক পদ্ার্থঃ যে সকল পদার্থ হইতে বিশ্লেষণের ফলে উহ ব্যতীত 

নৃতন ধম্মবিশি্ অন্য কোন পদাথ পাণয়া যায় না, তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ 
বা মৌল বলে। স্বর্ণ লৌহ, গন্ধক, পারদ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি 
মৌলিক পদার্থ, ইহাদের বিশ্লেষণের ফলে কোন নৃতন পদার্থ পাওয়া যায় না। শুধু 
পারদ হইতে পারদ ব্যতীত অন্য কোন বস্ত কোন উপায়ে বা কোন রকম শক্তির 

প্রয়োগেই পাওয়া সম্ভব নয়। সৃতরাং পারদ একটি মৌলিক পদার্থ। তবে ইহা 
হইতে একথা বল। চলে ন। যে পারদ আর কোন বস্ততে পরিবন্তিত হইতে পারিবে 
না। কারণ, এই পারুদই উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিক্েনের সহযোগে লাল মারকিউরিক 

'অক্পাইডে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য অপর একটি পদার্থকে ইহার মহিত 
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যুক্ত হইতে হইয়াছে। কেবলমাত্র পারদ হইতে ইহা পাওয়া যায় নাই। 
মারকিউরিক অক্মাইডকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না, ইহা পারদ হইতে জটিলতর 
পদার্থ এবং ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে আবার পারদ ও অক্সিজেন পাওয়া যাইবে । 

যৌগিক পদার্থ ঃ বিশ্লেষণের ফলে যে সমুদয় পদার্থ হইতে দুই বা 
ততোধিক আরও দরল পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে যৌগ 
বা যৌগিক পদীর্ঘথ বলে। জল, চিনি, কার্বন-ডাই-অক্মাইড, লবণ, তেল, তুলা, 
বোরিক ত্যাসিভ্ ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ । বিছ্যুৎপ্রবাহ জলকে বিশ্লেষণ করে 

ফলে, দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্িজেন পাওয়া যায়। চিনি বিশ্লেষণ 

করিলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কাবন পাওয়া যায়। অতএব জল, চিনি 

ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ । 
অন্তভাবে আমর! বলিতে পারি, ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে 

যে নৃতন পদার্থের সষ্টি হয তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলা.হয়। এই মিলন শুধুমাত্র 
সংমিশ্রণ নয়; ইহাতে আর গভীরতর রাসায়নিক সংযোগ প্রয়োজন। এই 
বিষয়ে আমর! পরে আলোচন। করিব। পারদ ও আয়োডিন রাসায়নিক সংযোগ 

দ্বার। মারকিউরিক অয়োডাইভ্ নামক যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি করে। ম্যাগনেসিয়াম 
ষখন অঞ্জিজেনে পুড়িষা ভম্মীভূত হয় তখন এই ছুইটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক 
সংঘোগ ঘটে এবং ভম্মটি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইভ্ নামক যৌগিক পদার্থ । 

প্রকৃতিতে অগণিত যৌগিক পদার্থ আছে এবং বিজ্ঞানীরা তাহাদের 

পরীক্ষাগারে প্রতিদিন নানারকমে মৌলিক পদার্থ গুলিকে যুক্ত করিয়৷ নৃতন নূতন 
যৌগিক পদার্থ গঠন করিতেছেন। কিন্তু সেই তুলনায় মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 
খুব কম। আপাততঃ রসায়নবিদগণ মনে করেন সর্বস্থদ্ধ ৯৮টি মৌলিক পদার্থ 
আছে। জড়জগতের সমস্ত বস্ই মোটামুটি এ ৯৮টি মৌলিক পদার্থের ছুই বা 
ততোধিক সংখ্যা হইতে স্থষ্ট হইয়াছে। মৌলিক পদার্থগুলির একটি সারণ৷ 
১২-১৫ পৃষ্ঠায় দেওয়। হইল । 

যৌলিক পদার্থসমুহের অধিকাংশই পৃথিবীতে অন্ত মৌলিক পদার্থের সহিত 
যুক্ত অবস্থায় পাওয়া] যায়। যেমন- সোডিয়াম (লবণে ), ক্যালসিয়াম (মাবেল 

পাথরে ), ফসফরাস (হাড়ে) ইত্যার্দি। আবার কতকগুলি মৌলিক পদার্থ মুক্ত 

(বা স্বতন্ত্র) এবং অসংযুক্ত অবস্থাতেই পৃথিবীতে পাওয়া যায় :_ স্বর্ণ রৌপ্য, 
'অগ্সিজেন, অঙ্গার, গন্ধক ইত্যাদদি। 
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মৌলিক পদার্থগুলির প্রায় পচিশটি পৃথিবীতে পথ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। যা, 
অন্যান্ত মৌলের পরিমাণ পৃথিবীতে কম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর 

৫৫. 2 
92. 8২৮5 ০৫,1৫4 একী) 

৪৬৮? ২৮-% ৮৮ পচ ০ ১৯? 

চিত্র ২ক-_ুপৃষ্ঠের মৌলের অনুপাত 

কেন্দ্রে প্রচুর লৌহ আর নিকেল আছে। উহার চারিদিক গভীর সিলিকেট 
পাথরে আবৃত। পৃথিবীর উপরের ১০-১৫ মাইল স্তরকে তৃপুষ্ঠ বলা হয়। এই 
ভূপৃষ্ঠের সহিতই আমাদের পরিচয়। ভূপুষ্টের বিশ্লেষণে দেখ! যাঁয়, ইহার প্রায় 

অর্ধাংশ্ই অক্সিজেন এবং তাহার পরেই সিলিকন। ভূপৃষ্টের প্রধান প্রধান 
মৌলগুলির পরিমাণ এইরূপ :-_ 

অক্সিজেন-_-৪৬% ক্যালসিয়াম-_৩'৫% 

সিলিকন-_২৮% সোভিয়াম--৩% 

আযলুমিনিয়াম--৮% পটাসিয়াম-_-২'৫% 
লৌহ-_৫% ম্যগনেসিয়াম-_-২% 

অন্ান্য-_-১'৫% 

কাবন বা! অঙ্গারের একটি বিশেষ স্থান আছে । কার্নের মত অধিক সংখ্যক 

যৌগিক পদার্থ আর কোন মৌলের নাই এবং থাকাও সম্ভব নয়। অঙ্গার- 
সমন্বিত যৌগিক পদার্থের প্রাচুধ্য জীবজগতে অত্যন্ত বেশী। কার্বন ও উহার 
যৌগসমূহের রসায়ন এই কারণে পৃথক ভাবে আলোচিত হয় এবং তাঁহাকে বলে 
“জৈব রলায়নঃ। অন্তান্ত মৌল ও তাহাদের যৌগিক ০ আলোচনাই 
“জৈব রসায়নঃ। 

মৌলসমূহকে আবার আরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে :-ধাতুঃ 

অধাতু এবং ধাতুকল্প। ধাতু বা ধাতব পদার্থসকল, যেমন-্বর্ণ তা ইত্যাদি, 
সাধারণতঃ তাপ ও তড়িৎপরিবাহী ; উহাদের দ্যুতি, প্রসাধ্যতা (৫0০01110) 
এবং অধিকতর থাতসহতা (02911811110) প্রভৃতি কতগুলি বিশেষ ধন্ম দেখা 

যাঁয়। অন্যদিকে অধাতু পদার্থসকলের, যেমন--সালফার, কার্বন, অক্সিজেন 
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ইত্যাদির, ছ্যতি, তাপ ও তড়িৎ-পরিবাহিতা প্রায় নাই, তাহাদের প্রসার্ধ্যতা ও 
ঘাতসহতা খুব কম। আবার কোন কোন মৌলিক পদার্থ ধাতু এবং অধাতু 
পদার্থের মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন এবং কতক পরিমাণে উভয় শ্রেণীরই ধর্ম প্রকাশ 
করে_ ইহাদের ধ্বাতুকক্প বলা হয়। যেমন-_আর্পেনিক, ত্যার্টিমনি। অতএব 
বন্তজগতের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত উপায়ে কর! হইয়াছে £__ 

জড়জগৎ 

সমসভ্ভব পদ্দার্থ  অ-দমসত্তব পদ্দার্থ 
[ লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক, [ মাটি] 
জল, বাযূ, লবণ, নাঃ ইতাদি ] 

ৰ বিরাটের 

মিশ্র পদার্থ বিশুদ্ধ পথ 
[ বাযু। [ লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক, 

জল, লবণ, আমিড ] 

|: রর 
| 

মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ 
[ লৌ, নাঈন্রোজেন, 15 ] [ জল, লবণ, আসিড.] 

| | | 
ধাতু ধাতুকল্প অধাতু 
[লৌহ] [ আর্সেনিক ] [ নাইট্রোজেন ] 

তীলসওুী এ 

মৌলিক পদার্থ চি পারমাণবিক গুরুত্ব পরমাণু-ত্রমাক্ক 
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মৌলিক এই ছুই ভাগে বিভক্ত কব| হইযাছে। অতঃপব এই দুই শেণীর গঠন 

সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন । 

০মীন্লিক শ্পচ্তার্থঃ মৌলিক পদার্থগুলি একটিমাত্র উপাদান দ্বারা 

গঠিত এবং প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের স্বকীয় কতকগুলি ধম্ম অছে। একথগ্ 
লৌহ যদি খুব ছোট ছে।ট অংশে বিভক্ত কবা! যায় তাহা হঈলে প্রতিটি ক্ষুদ্র 
অংশে লৌহেব সমস্ত গুণ বর্তমান থাকে । এই ছোট টুকবাগুলি যদি আরও 

ক্ষুদূতর অংশে ভাগ কবিতে থাকি তবে উহাব। আয়তনে ও ওজনে কম হইতে 

গকিবে, কিন্তু উহাবা মৌলিক পদার্থ লৌহরূপেই থাকিবে । ক্রমাগত এইবূপ 
মিাঃখর ফলে তাহাবা। এত স্থম্্ম হই! পড়িবে যে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণেও 
ইয়া পড়িবে না। কিন্তুযদ্দি কোন উপায়ে উহাদিগকে আবও শ্ুত্রতর অংশে 
দিক করিতে থাকা যায় তবে শেষ পর্য্যন্ত আমবা একটি সুক্্তম লৌহ-কণিকায় 
টিয়া পৌছিব, যাহাকে আর বিভক্ত কবা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য 
দি-কশিকাকে লৌহ্ব পরমাণু নামে অভিহিত করা হ্য। বলা বাহুল্য, 
রই হক্মতম কণাগুলিতেও লৌহেব সমস্ত ধর্মই বিগ্যমন। এই ক্ষুদ্রতম 
ধগাঞ্জলিকে গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটস্ নামকবণ করিলেন “আযাটঙ (অর্থাৎ 
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অবিভাজ্য )। অতএব আমব1 বলিতে পাবি, একটি লৌহথণ্ড অসংখ্য লৌহ- 
পরমাণুব সমষ্টি মাত্র। অবশ্ঠ এই সকল লৌহপরমাণু আয়তনে, আকারে, ওজনে 
ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অভিন্ন । 

লৌহেব মত অন্ত যে কোন মৌলিক: পদার্থকে লইয়া উপরোক্ত উপায়ে 
বিভক্ত করিয়া! দেখান সম্ভব যে প্রতিটি মৌলিক পদার্থই তাহাদের স্ব শব 
পবমাণু দ্বাবা গঠিত। একটু পাবদ বা একটু অক্সিজেন যথাক্রমে পারদ 
ও অক্সিজেন পরমাণুব সমষ্টি। অবশ্য বিভিন্ন মৌলিক পদার্থেব পরমাণু 

বিভিন্ন । স্বর্ণেব পরমাণুগুলিৰ সব একরকম, কিন্তু কার্বন বা রৌপ্যেব পরমাণু 
হইতে ওজনে ও ধর্শে সম্পূর্ণ পৃথক | 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থে বাসাযনিক 
মিলনে যৌগিক পদাথেব সৃষ্টি হয। দুইটি মৌলিক পদার্থেব বাসাযনিক নিলনেব 

অর্থ এ দুইটি মৌলিক পদার্থে পবমাথুগুলিব একত্র কোন এল্ুনির্দিষ্ট 

সমাবেশ” । পবমাণুগ্তলি অবিভাজ্য।* তুতবাং এইবপ বাসায়নিক মিলনে 
একটিব চেষে কম পবমাণু কখন৭ অ”শ গ্রহণ কবিতে পাবে না। অতএব 
পবমাণুব সণজ্ঞা হিসাবে বল! থায__“মৌলিক পদার্থেব স্ক্াতিস্থক্্মতম অশ,যাহাতে 
সেই পদার্থের সমস্ত ধম্ম বিদ্বামীন এবং যাহাব চেয়ে সুশ্ম কোনও অংশ এ পদার্থের 

কোন বাসাযনিক পবিবন্তনে অ্শ গ্রহণ করিতে পারে না, তাভাকেই সেই মৌলিক 

পদাথেব পবমাঁণু বলা যাইতে পাবে ।” 

অনেক ক্ষেত্রে পবমাথুগুলি একাকা থাকিতে পাবে ন।, অর্থাৎ একটি পবমাণুব 

স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, ছুই বা ততোধিক পবমাধু একত্র অবস্থান কবে। অতএব 

অনেক মৌলিক পদার্থ হইতে একটি মাত্র পবমাণু আলাদ| কব সম্ভব নয। যেমন, 
অক্সিজেন বা আয়োডিনে সব্বদা দুইটি পবমাণু একত্র থাকে, ফসফরাসে চাবিটি 

পবমাণু একত্র থাকে । আবার অনেক ন্গেত্রে, বিশেষতঃ খাতুগুলিতে, একটি 

পবমাণুবও ম্বাধীন সত্ত। আছে। স্বাধীনসত্তাসম্পন্ন মৌলিক পদার্থেব এই ক্ষত 
অংশগুলিকে মৌলিক পদার্থেব “অণুঃ বলে। সমস্ত অগুই পবমাণু দ্বাবা গঠিত 

অনগ্ পরমাণুকে এখন আব অবিভাজ্য বলা চলে নাঁ। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার 

সাহায্যে প্রমাণ করিযছেন যে পবনাণুকও ভাঙ্গা সম্ভব। কিন্তু প্বমাণুকে ভাঙলিয|! ফেলিলে 
কতকগুলি বিছ্যুংকণা পাওয়া যাঁয়, কিন্তু উহাতে আদি পদার্থে বোন গুণ থাকে না। এই বিষয়ে 
পরে আলোচনা ককা হইবে। 
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এবং অণুগুলিতে সেই মৌলিক পদার্থের সমস্ত ধশ্মই বর্তমান। যে সকল 
মৌলিক পদার্থে একটি পরমাণুই স্বাধীনভাবে বিদ্যমান, অন্য সহচরের প্রয়োজন হয় 
না, সেই সব ক্ষেত্রে অণু ও পরমাণু অভিন্ন । অন্যান্ ক্ষেত্রে অণুগুলি একাধিক 
পরমাণু হইতে সৃষ্ট । পরমাণুর সংখ্যা অনুসারে, এই অগুগুলিকে একপরমাণুক 
অণু; দ্বিপরমাণুক অণু ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে |. 

০মীগিক স্চ্কার্থঃ যৌগসমূহ একাধিক মৌলিক পদাথের রাসায়নিক 
মিলনে উৎপন্ন হয়। চিনি একটি যৌগিক পদ্ার্থ। বিশ্লেষণে দেখা যায়-_অঙ্গার, 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদাথ ঘর! চিনি গঠিত । প্রত্যেক 
পদার্থের মত চিনিরও কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে । যেমন-_উহা' স্বাদে মিষ্ট, জলে 

দ্রবীভূত হয, ইত্যাদি । এখন এক ডেল] চিনি লইয়া! যদি উহ কষুত্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত করি, তাহ! হইলে অংশগুলি আযতনে ও ওজনে কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু 

এই ক্ষুত্র অংশগুলি চিনিই থাকিবে । ক্রমাগত এইভাবে প্রতিটি ছোট ছোট 

অংশকে বিভক্ত করিতে থাকিলে আমর। ক্রমে ক্রমে স্ক্ম হইতে হুক্ধতর অংশ 

পাইতে থাকিব এবং অবশেষে চিনির এমন একটি স্থক্মাতিতুক্্ম অংশে উপনীত 

হইব যাহাকে আর বিভক্ত করার চেষ্টা করিলে উহা আর চিনি থাকিবে না। 

তখন এই ক্ষুদ্রতম অংশটি ভার্গিয়া উহার গঠনকারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে 

পরিবর্তিত হই যাইবে । চিনির এই ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাতে চিনির সমস্ত ধর্ম 
বজায় থাকে এবং যাহ! চিনি হিসাবে ন্সবিভাজ্য তাহাকে চিনির “অণু? বলা 

হয়। যেহেতু এই অণুগ্তপিও চিনি সুতরাং উহাতে চিনির মৌলিক পদার্থগুলিকেও 
থাকিতে হইবে । অর্থাৎ চিনির অণুসমূহ অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 

পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং চিনির ছোট ছোট স্বটিকগুলি কোটি কোটি অণুর 
সমস্টিমান্র। শুধু চিনি নয়, যে কোন যৌগিক পদাথ ই এইরূপে গঠিত। জল বা 
খড়িমাটি তাহাদের নিজ নিজ অণুর সমষ্টি। জলের অণু উহার ক্ষুদ্রতম অংশ, 

যাহাতে জলের সমস্ত ধশ্ম বিদ্যমান, এবং এই অণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন । আর একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে । মৌলিক- 
যৌগিক পদার্থনিব্বিশেষে অণুমাত্রেরই স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, এবং উহা একক 
ভাবে অবস্থান করিতে পারে। 

২৬ অপু ও স্পল্লমাঞ্ুই মৌল এবং যৌগসমূহের গঠন-প্রণালী 
হইতে দেখা গিয়াছে, ইহাদের ভিতর পরমাণু এবং অগুর সমষ্টি বর্তমান । এখন 

২ 
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এই অণু ও পরমাণুর বৈজ্ঞানিক লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। স্বাধীনসত্বাসংযুক্ত 
পদার্থের সমস্ত ধরশাম্পনন ্ুত্রতম অংশকেই উহার আণু বলা হয়, পদার্থটি যৌগিক 
অথবা মৌলিক যে রকমই হউক না কেন। যৌগিক পদার্থ জল যেমন জলের 
অণুর সমষ্টি, মৌলিকপদার্থ কার্বন তেমনই কার্বনের অথুর সমষ্টি । 

যৌগিক অথবা মৌলিক ,পদার্থের এই অণুগুলি আবার পরমাণুর সাহায্যে 
গঠিত। মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে এ পদার্থটির সকল ধন্মই অব্যাহত থাকে । 
যৌগিক পদার্থের কোন পরমাণু হইতে পারে না, অণুই উহার ক্ষুদ্রতম অন্তিত্ব। 
যৌগিক পদার্থের অণুগুলিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বর্তমান। কেন 
না, যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন মৌণিক পদার্থে গড়া। অন্তদিকে মৌলিক পদার্থের 
অণুগুলিতে একাধিক পরমাণু থাক অসম্ভব নয় ( যেমন, অক্সিজেন ব| আয়োডিনে ), 
কিন্তু এই পরমাণুগুলি সব একরকমের | ইহাই যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের 

গঠন-বিভিন্নতা। হাইড্রোজেনের একটি অণুতে ছুইটি পরমাণু আছে, ছুইটিই এক 

প্রকারের । কিন্ত হাইড্রোক্লোরিক আযামিডের অণুতেও ছুইটি পরমাণু আছে 
একটি হাইড্রোজেনের, অপরটি ক্লোরিনের পরমাণু । 

২-৭। ভ্াাল্উন্মেল্র সল্রম্মাঞ্ুলীদক £ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একই রকমের 
কণিকাঁ-দ্বার! যে প্রতিটি পদার্থ গঠিত এই ধারণ বন্ৃকাল হইতেই দার্শনিক এবং 
বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে হিন্দু দার্শনিক কণাদের নামই 

সর্ধবপ্রথমে উল্লেখবোগ্য । আধুনিক রসায়ন-চচ্চার প্রথম যুগে নিউটন এবং রবাট 
বয়েলও একথা বিশ্বাস কবিতেন এবং তাহ।র1 অন্তরূপ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন । 

কিন্তু এযুগে সব্ধ প্রথম স্থনির্দিষ্টভ।বে বস্তর গঠন সম্বন্ধে মতবাদ দিয়।ছেন ইংরেজ 
বিজ্ঞানবিদ্ জন্ ডাল্টন্্। ইহাকে ভাল্টনের পরমাণুবাদ বল হয়। ইহাতে 
তিনি কয়েকটি স্বীকার্ধ্য উত্থাপন করিয়াছেন ঃ 

(১) মৌলিক পদার্থসমূহ অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নিরেট কণার সমন্বতে গঠিত 
হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র কণাগুলি অ-খগুনীয় এবং ইহ!দের পরমাণু বল! যাইতে পারে । 

(২) একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই ওজনের হয়। অন্য রকমেও 

উহার অভিন্ন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাঁণু বিভিন্ন । 
(৩) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হইতে এক বা একাধিক পরমাণুর হুনি্দিষ্ট 

সমাবেশে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ ছুই বা বহু বিভিন্ন পরমাণুর 
যোগে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদূতম অংশের ত্যষ্টি হয় । 



পদার্থের গঠন £ ডাল্টনের পরমাণুবাঁদ ১৯ 

বনু রকমের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে এই স্বীকার্যযগুলির অন্তনিহিত 

সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে ।* 
বস্ততঃ, ডাঁল্টনের এই পরমাণুবাদই বর্তমান রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা 

করিয়াছে সন্দেহ নাই, এবং ইহার সাহায্যেই সমস্ত রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও 
পরিবর্তন বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। 

পদার্থের গঠনকারী অণু ও পরমাণুগুলি যে অতি স্থপ্ম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। উহাদের আয়তন বা ওজনের একটা ধারণা করার চেষ্টা করা যাইতে 
পাঁরে। জলীয় বাম্পের একটি অণুর গজন মাত্র *০০০ ০০০ ০০০ ০০* ০০৩ ০০০ 
০০০ ০২৯ গ্রাম। ইহা এত ছোট যে কল্পনায় আনাও প্রায় অসম্ভব । পরমাণুর 

ওজন আরও কম। মৌলিক পদাথের ভিতর হাইড্রোজেন লঘুতম এবং ইউরেনিয়াম 
সর্বাপেক্ষা গুরুভার। 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ 

**১৬ "গ্রাম এবং একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন "০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০৪ 
০০০ ০০০৩৭ গ্রাম। 

শুধু ওজনে নয়, আয়তনেও উহার! অতি ক্ষুদ্রকায়। একটি হাইড্রোজেন অণুর 

ব্যাস '*** *** ০২৪ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ উহার অণুগুলিকে পর পর পাশাপাশি 

সাজাইলে এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় বিশ কোটি অণু থাকিতে পারিবে । সাধারণ 
চাঁপে এবং ০* সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার এক ঘনায়তন সেন্টিমিটার গ্যাসে প্রায় ২৭ ০০০ 

০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ সংখ্যক অণু আছে। প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশটি অণু 

গণিয়া ওঠা সম্ভব হয় তবে এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের অণু গণিতে ৮৬ ০০৭ 

০০০ ০০০ &বত্সর সময় প্রয়োজন । 

পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন । পদার্থ- 

মাত্রই উহার অণুপুপ্ত। স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে এই সমস্ত অণু কি সব ঘনসন্নিবিষ্ট, 
ন! উহাদের পরস্পরের ভিতর কোন অবকাশ বা ফাক (59০৫) আছে । একটু 
চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে অণুগুলি নিরবকাশ ভাবে পুগ্ধীভূত নয়। সেইজন্ত, 
জলের মধ্যে যখন চিনি মিশান হয়, তখন উহা দ্রব হইয়া যায়, কিন্ত জলের 
আয়তনের বৃদ্ধি হয় না । কোন কোন সময় ছুইটি পদার্থ একত্র মিশিয়া আয়তনের 

" * আধুনিক গবেষণার ফলে ডাল্টনের এই স্বীকার্যাগুলির ব।খ্যা ও প্রয়োগের খানিকটা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইয়াছে । এবিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা! করা হইবে । 
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সন্কোচ সাধন করে। স্থতরাং অণুগুণির পরস্পরের ভিতর যে অবকাশ আছে 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ; এই অবকাশের নাম দেওয়া! হইয়াছে আণবিক 
ব্যবধান? (1060070150815750906)1। কোনও গ্যাসের চাপ বুদ্ধি করিলে 

উহার আয়তনের সঙ্কোচন হয়। আণবিক ব্যবধান যে আছে, ইহা তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ । 

(বস্তুতঃ অণুগুলি স্থির হইয়। থাকে না, উহারা গতিশীল এবং আপবিক 

ব্যবধান সত্বেও পরস্পরকে আকধণ করে, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে "আণবিক 
আকর্ষণী শক্তি (00050160818 19:০6) আছে । বিভিন্ন পদার্থে এবং 

বিভিন্ন অবস্থায় এই আকষণী শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন । পদাথের কঠিন অবস্থায় 

আকর্ষণী শক্তি সর্বাধিক প্রবল থাঁকে। তাহাদের ভিতর আণবিক ব্যবধান 

কমিয়া যাম। স্থৃতরাং তাহাদের একট! নিদিষ্ট আকার থাকে । তরল অবস্থায় 
আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষাকৃত কম, অণুগুলি ইতন্ততঃ সঞ্চরণশীল ৷ 'আণবিক ব্যবধান 

পূর্ববাপেক্ষা অশ্িকতর, তাহাদের নির্দিষ্ট আকার থাকে না। মারুত বা গ্যাসীয় 
অবস্থায় অণুগুলির ভিতর আকধণী শক্তি খুবই কম থাকে । অণুগুলি প্রায় 

স্বাধীনভাবে চতুর্দিকে গতিশীল হইয়। থাকে । সুতরাং তাহাদের আকার বা 
আয়তন কিছুই থাকে না। চাঁপ এবং শৈত্যের আদিক্যে আণবিক ব্যবধান 

কমিয়া যায়। এই জন্যই উষ্ণতা কমাইষা দিলে গ্যাসীয় পদার্থ তরল এবং হরল 

পদার্থ কঠিন হইয়া থাকে ) 

২-৮। সদ্লার্খেল্র সল্লিনতুন্ন 2 আমাদের চারিদ্রিকের বস্তজগতে 
প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । এই সকল পরিবর্তন প্রকৃতিতে 

অনেক সময় আপনা-আপনিই হয়, আবার আমর] নিজেরাও প্রায়ই বিভিন্ন শক্তির 

সাহায্যে বস্ত্র পরিবর্তন সাধন করি। পর্বতের উপরের কঠিন তুযার গলিয়া 
জল হইতেছে; নদী ও সাগরের জল স্ুর্যোর উত্তাপে বাম্প হইয়া যাইতেছে । 
বাতাসে থাকিযা লৌহে মরিচ পড়িতেছে ; বীজ হইতে গাছ এবং সেই গাছে 

ক্রমে ফুল-ফল হইতেছে; অঙ্গার পুড়িয়া ভন্ম ও গ্যাস হইতেছে ; ফুটন্ত জলে 
চাঁউল ভাতে পরিণত হইতেছে,__নিরস্তর এই রকম অসংখ্য পৰিবর্ভন বন্তজগতের 

স্বাভাবিক ঘটনা । মোটামুটি বস্তুর এই লব পরিবর্তনকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয় :--(১)অবস্থাগ্ত বা! ভৌত পরিবর্তন এবং (২) রাসায়নিক পরিবর্তন । 



পদার্থের গঠন £ ভাল্টনের পরমাণুবাদ ২১ 

জন্বস্থাগ্রভ্ড ল্রা ত্ডীভ সল্লিবগুল্ম 0181081 887156) £ 
যে সমস্ত পরিবর্তনে পদার্থের শুধু বাহিক পরিবর্তনই হয়, কিন্ত যে সকল অনুদ্ধারা 
পদ্দার্থট গঠিত উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে অবন্থাগ্ণভ পরিবর্তন 
বলা যাইতে পারে। এই সব পরিবর্তনে অবস্থাগত ধর্মগুলি বদলাইয়া যাইতে 

পারে, কিন্তু পদার্থের রাসায়নিক ধশ্মের কোন ব্যতিক্রম হয় ন]। যেমন, জল উত্তপ্ত 

করিলে বাম্পে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনে অবস্থার প্রকারভেদ ঘটিয়াছে সত্য, 

অর্থাৎ জলের আয়তন, ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণ লোপ হইয়াছে, কিস্ত জল ও 

বাশ্পের অণুগুলি একই রহিয়াছে । বাম্পকে শীতল করিলেই আবার জল পাওয়! 
যাইবে। বস্তুতঃ, ইহাতে পদার্থের আভ্যত্তরিক বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় নাই । 

-এবিছ্বযত্প্রবাহের সাহায্যে বৈছ্যতিক বাল্বের ভিতরের তাঁরটি আলো বিকিরণ 

করিতে থাকে । যদি বিদ্যুত্প্রবাহ বন্ধ করিয়! দ্রেওয়া হয়, সেই তারটি তখন 
আর আলো! দিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ তাহার আলো বিকিরণের ধশ্মটি আর 

থাকে না। এই যে পরিবর্ভন তাহাতে তাঁরটি যে-সকল অথুদ্বারা গঠিত তাহাদের 
কোন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল উহার বাহিক অবস্থাগত ধন্মের ব্যতিক্রম হইস্মাছে 
মাত্র। স্থৃতরাং, ইহা ভৌত ব1 অবস্থাগত পরিবর্তন | 

জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে, কঠিন লবণ দ্রব হইয়! অনৃষ্ঠ হইয়া পড়ে। 
কিন্ত আবার উত্তাপের সাহায্যে জল বাম্পাকারে সরাইয়৷ লইলে সেই জল হইতে 

সম্পূর্ণ লবণই ফিরিয়া পাওয়া যায়। দ্রব অবস্থায় লবণের এই পরিবর্তনটি 

নিতান্তই অবস্থাগত, কারণ জলের সঙ্গে থাকিলেও লবণ লবণই থাকে; উহার 
অণুপ্তলির কোন পরিবর্তন হয় না। 

এই রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে। অবস্থাগত পরিবর্তনের 
বিশেষত্ব এই-_যে সকল কারণ এবং শক্তির প্রগ্জেগে এই সকল পরিবর্তন সাধিত 

হয়, সেই সকল কারণ বা শক্তি অপসারণ করিলেই পদার্থের পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া 
আসা সম্ভব । এই দিক হইতে দেখিতে গেলে অবস্থাগত পরিবর্তন অস্থায়ী । 

লাস্াামজসন্মিক্ শ্পক্রিবতুন্ম (01670198] 01180£9) £ পদাথের ষে 

সকল পরিবর্তনের ফলে উহার অণুগুলি বদ্লাইয়া নৃতন অণুর ট্রি হয়, 
তাহাকেই ্লাসায়নিক পক্িবর্তন বলে। যেহেতু অণুগুলি নৃতন, স্থতরাং ষে 
পদীর্টির হ্ষ্টি হয় তাহাও সম্পূর্ণ নৃতন। পদার্থটি নৃতন বলিয়া ইহার ধর্মগুলিও 



২২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পূর্ধ্বের পদার্থের ধন্ম হইতে বিভিন্ন। অবশ্ঠ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থাগত পরিবর্তনও অবশ্থস্ভাবী। | 

একটু গন্ধক যদি আগুনে পোড়ান হয় তবে উহ! হইতে একপ্রকার গ্যাস 
পাওয়। যায়_-উহার নাম “সালফার ডাই-অকৃসাইড্্* | এই গ্যাসটি গম্ধক হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, ইহার ধন্মগুলিও গন্ধকের মত নয়। গন্ধক কেবল গন্ধক- 
পরমাণু দ্বারা গঠিত, আর “সালফার ডাই-অক্সাইড্"-অণু গন্ধক ও অক্সিজেনের 
পরমাণু দ্বারা গঠিত। ইহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলিতে হইবে। 

এক টুকর। তামার পাত যদি “নাইট্রিক আাসিডে* দেওয়া যায়, তবে অতি 
সহজে উহা দ্রব হইয়া যাইবে । একটি লাল রডের গ্যাস নির্গত হইবে এবং 

পাত্রস্থ নাইটি.ক আযাসিভ্ একটি সবুজ তরল পদার্থে পরিণত হইবে; উহার নাম 
“কপার নাইট্রেট”। “কপার নাইট্রেট”এর অথুগুলি তামার অণু হইতে সম্পূর্ণ 

বিভিন্ন এবং একটি নৃতন পদার্থ । সুতরাং ইহাও একটি রাসায়নিক পরিবর্তন । 
লবণের জলে দ্রব হওয়া এবং তামার নাইটি,ক আযাসিডে দ্রব হওয়ার মধ্যে একটা 

মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রথম ক্ষেত্রে পদার্থ একই থাকে। শুধু উহার 

অবস্থান্তর ঘটে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি নৃতন পদার্থের স্থষ্টি হয়। 
জলের ভিতর দিয়া বিহ্যত্প্রবাহ দিলে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে 

পরিণত হয়। এই গ্যাস ছুইটি জল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ইহার] মৌলিক পদার্থ, 

জল যৌগিক পদার্থ । সুতরাং জলের এই বিশ্লেষণ বাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

এই রকম আর সহম্র সহস্র উদাহরণ দেওয়। যাউতে পারে । এক টুকরা 
আয়োডিন যদি এক টুকর1 সাদ! ফস্ফরাসের সঙ্গে একত্র হয় তবে তৎ্ণাৎ 

স্কুলিঙ্গ সহকারে একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার নাম ফস্ফরাস-আয়োডাইভ্। 
এইটি নুতন পদার্থ এবং পরিবর্তনটি রাসায়নিক । 

কেরোসিন তেল পুড়িযা যখন আলে। বিকিরণ করে তখন উহ্1 মুখ্যতঃ ছুইাটি 
নূতন পদার্থে পরিণতি লাভ করে-_“কার্ধন ডাই-অক্সাইড্* ও “বাম্প”। সুতরাং 
কেরোসিন পোড়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । 

রাসায়নিক পরিবর্তনে যে নূতন পদার্থের স্থষ্টি হয় উহাকে আবার পূর্ববাবস্থায় 
ফিরাইয়! আনা সহজ নয়। যেমন চাউল একবার ভাতে পরিণত হইলে, আবার 
উহ! হইতে চাউল পাওয়া অসম্ভব । রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি স্থায়ী ধরণের । 



পদার্থের পরিবর্তন 

রাসায়নিক পরিবর্তনের আর একটি দিক আছে। যখনই কোন পদার্থের 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তখনই কিছু না কিছু তাপশক্তি পদার্থটি গ্রহণ করিবে 
বা বাহির করিয়া দিবে। রাসায়নিক পরিবর্তনের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। 

জল যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয় তখন প্রতি গ্রাম জল 
বিশ্লেষণে প্রায় ৩৮০৭ ক্যালোরি তাপশক্তি শোধিত হয়। কিন্তু অবস্থাগত 

পরিবর্তনে তাপশক্তির গ্রহণ বা উদ্গিরণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে । 
যেমন এক গ্রাম জল বাপ্পে পরিণত হইতে প্রায় ৫৪০ ক্যালোরি তাপশক্তি গ্রহণ 

করে,আবার লৌহ যখন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন কোন তাপশক্তির বিনিময় 
দেখা যায় না। 

অবস্থাগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আমর! মোটামুটি নিম্নলিখিত 
কথাগুলি মনে রাখিতে পারি। 

২৩ 

অবস্থাগত পরিবর্তন 
১। পদাথের অবস্থাগত ধম্মের 

পরিবর্তন ঘটে মাত্র, আভ্যন্তরিক 

অধুগুলি একই থাকে । ফলে, পদার্থের 

ধন্মের বাহক ব৷ সামান্য পরিবর্তন ঘটে । 

২। অবস্থাগত পরিবর্তন অস্থায়ী 

হয়। যদ্বারা এই সব পরিবপ্তন সাধিত 

হয় তাহাদের সরাইয়া লইলে পুববাবস্থায় 
যাওয়। সম্ভব হয়। 

এই সকল পরিবর্তনে তাপ 

বিনিময় হইতেও পারে, নও হইতে 
পারে। 

৩। 

রাসায়নিক পরিবর্তন 
১। পদাথের অণুগুলি পরিবন্তিত 

হইয়। সম্পূর্ণ নৃতন পদার্থের হুট করে। 
নূতন, পদার্থের ধশ্মও নৃতন হয়। ফলে, 

পদার্থের আমূল পরিবন্তন ঘটে । 

২। এই পরিবন্তনগুলি স্থায়ী হয; 

সহজে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়। 

সম্ভব নহে। 

৩। এই পরিবর্তনে তাপ বিনিময় 

হইতেই হইবে। 

২-৯। সান্বান্রপ। সিশ্রন। এছ ল্লাম্াাক্সন্সিক্ি সহযোগ্গ £ 
পদার্থের গঠন ও পরিবর্তনের বিষয় আমরা মোটামুটি জানিতে পারিয়াছি। এখন 
দেখ! প্রয়োজন বিভিন্ন পদার্থ একত্র হইলে তাহাদের ব্যবহার কি রকম হৃইবে। 

দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ একত্র থাকার দুইটি উপায় 
আছে। 
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(১) সাপ্রাল্সরপ সিশ্রপ £ দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র সাধারণ- 
ভাবে মিশিয়! কেবলমাত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে। ইহাকে পদার্থের 

সাধারণ মিশ্রণ বল! হয় এবং একক্রিত পদার্থটিকে মিশ্র পদ্দার্থ 00901)97- 

08] 17115178) বলে । সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলির স্ব ন্ব প্রকৃতি ও ধর্ম 

অব্যাহত থাকে এবং এই উপাদানগুলিকে সহজভাবে ও নানা স্ুল উপায়ে 

পৃথক করা সম্ভব। যদি কিছুটা বালু ও লবণ একন্র মিশান হয়, তবে একটি মিশ্র 
পদার্থ হয়। উহাতে বালু এবং লবণ উভয়েরই গুণ বা ধশ্শ অব্যাহত থাকে। 
জল এবং লবণ মিশাইলে যে দ্রবণ প্রস্তুত হইল তাহাও'একটি মিশ্র পদার্থ। কারণ 

উক্ত দ্রবণে জল এবং লবণ উভয়ের গুণ ও ধর্ম বি্কমান। 

(২) শ্রাসাজন্িক্ত সহযোগি আা চ্িলিন্ন 2 ষখন দুই বা ততোধিক 

পদার্থ একত্র হইয়া পরম্পরের মধ্যে বিক্রিধার ফলে নূতন পদার্থের স্থা্টি করে, 
তখন উহাকে ব্াঁসায়নিক সংযোগ বা মিলন বলে। নৃতন যে পদার্থের 

সৃষ্টি হইল, তাহাকে অবশ্তই যৌগিক পদার্থ হইতে হইবে। এই নৃতন পদার্থ 
পূর্বের উপাদানগুলি হইতে: স্বতন্ত্র হইবে এবং ভিন্ন ধম্মাবলম্বী হইবে। তাহা 
ছাড়া, এই নৃতন পদার্থ হইতে পূর্বের উপাদানগুলি আবার ফিরাইয়া পাওয়া 
স্বকঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব । এক ট্রকরা সাদা ফম্ফরাস ও এক টুকরা 
আয়োডিন যদি একত্র কর] যায় তবে তওক্ষণাৎ অগ্নি-স্ফুলি্জ সহকারে উহারা 
একটি নৃতন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থটি আয়োডিন ও ফস্ফরাস হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে রাসায়নিক সংযোগ বলিতে হইবে । 

/এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম যদি অক্সিজেন গ্যাসে তাপিত কর! হয় তবে উভয়ে 
মিলিয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহা একটি 

রাঁসায়নিক সংযোগ ; কারণ, উৎপন্ন পদার্থটি ম্যাগনেসিয়াম ব| অক্সিজেন গা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 

গন্ধক ও লৌহচুর লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিলে মিশ্রণ ও রাসায়নিক 
সংযোগের পার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে । 

পরীক্ষ। $ গন্ধক (৪ ভাগ) ও লৌহচুর (৭ ভাগ ) একত্র করিয়া একটি 
খলের মধ্যে উত্তমরূপে মিশাও । 

(১) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি অণুবীক্ষণ বা একটি লেন্সের সাহায্যে 



সাধারণ মিশ্রণ এবং রাসায়নিক সংযোগ ২৫ 

পরীক্ষা কর। দেখিবে, কাল লৌহকণা ও হলুদ গন্ধককণাগুলি পাশাপাশি 
ছড়াইয়া আছে, তাহাদের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই । 

(২) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি কাগজের উপর ছড়াইয়া দিয় একটি 
চুম্বক দ্বারা স্পর্শ কর। দেখিবে লৌহকণাগুলি চুম্বকের আকর্ষণে উঠিয়া 
আমিবে, এবং কাগজের উপর গন্ধক পড়িয়া থাকিবে। 

(৩) একটি পাত্রে খানিকট। মিশ্রিত পদার্থ লইয়া কার্বন ডাই-সালফাই'্ নামক 
তরল পদার্থ দিয়া! ভাল করিয়া নাডিয়া লও। কার্বন ডাই-সালফাইডে গন্ধক দ্রব 

হইয়। যাইবে, কিন্তু লৌহ পড়িয়া থাকিবে । ফিস্টার কাগজের সাহায্যে লৌহকে 

ছাকিয়া লও এবং পরিক্রুত কার্বন ডাই-সালফাইড্ দ্রবণকে বাতাসে রাখিয়া দাও । 
তরল পদার্থটি শীঘ্রই বাম্পাকারে মিলাইয়া যাইবে এবং গন্ধক পড়িয়া 

থাকিবে । | 

(8) একটি পরীক্ষ-নলে বা টেষ্ট -টিউবে মেই মিশ্রিত পদার্থটি লইয়! উহাতে 

লঘু হাইড্রেক্রোরিক আযাসিড্ দাও, দেখিবে লোহার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে গন্ধহীন 
হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হইবে; গন্ধকের কিছু হইবে ন1। 

চুম্বক লৌহ্কে আকর্ষণ করে, কিন্তু গন্ধক আর্ট হয় না। হাইড্রোক্লোরিক 
আযাসিডে লৌহ দ্রিলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কিন্ত গন্ধকের কিছু হয় না। 

কার্বন,ডাই-সালফাইডে গন্ধক ভ্ুব হয, লৌহের্ কিছু হয় না। লৌহ ও গন্ধকের 
এইগুলি সাধারণ ধশ্ব। উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্৫থটিতেও বৌহ ও গন্ধকের এই 

ধন্মগুলিই অব্যাহত রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে । অতএব, উহা একটি সাধারণ 

মশ্রণ। 

এখন এই মিশ্রিত পদার্থটির খানিকটা একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া আন্তে আস্তে 
উত্তপ্ত কর, দেখিবে উহা! ত্রমশ: লাল হইয়া জ্বলিতে থাকিবে এবং গলিয়া! যাইবে । 
উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া, পরাক্ষ-নলটি ভাঙিয়া কঠিন রস্তটি বাহির কল। দেখা 
যাইবে, উহা! খুব কালে! একটি শক্ত পদার্থে পরিণত হইয়াছে । উহাকে গুঁড়া 

করিয়া লেন্সদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিবে হলুদ কোন গন্ধককণা আর নাই । 
(কিছুটা চূর্ণ কার্ধন ডাই-সালফাইভ্ দ্বারা নাড়িয়া পরে ছাকিয়া লইলে উহা হইতে 
কোন গন্ধক পাইবে না। একটি চুম্বক সেই গুড় স্পর্শ করিলেও কোন লৌহকণা 
আকুষ্ট হইবে না এবং এই চুর্ণ একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া কিঞ্চিৎ লঘু হাইড্োক্লোরিক্ 
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আযাসিভ্ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস বাহির হইবে, হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে 
না। অর্থাৎ লৌহ্ ও গন্ধকের স্ব স্ব ধশ্ম লোপ পাইয়াছে। 

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায়, এখন আর এই পদার্থট লৌহ ও গম্ধকের সাধারণ 
মিশ্রণ নহে। তাপ প্রয়োগের ফলে লৌহ ও গন্ধকের ভিতর একটি রাসায়নিক 

সংযোগ ঘটিয়াছে এবং একটি নৃতন যৌগিক পদার্থ (ফেরাস্ সালফাইড্) উৎপন্ন 
হইয়াছে । যখন কোন বস্ত 'একক বা অন্য বস্তর সংযোগে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া 
নৃতন একটি পদার্থে পরিণত হয় তখন এই রকম পরিবর্তনকে আমরা ক্লাসায়নিক 
বিক্রিয়া (০110101551 £52০107) বলি। ্ 

মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের এখন তুলনা! কর! যাইতে পারে । 

২৬ 

মিশ্র পদার্থ 

১। মিশ্র পদার্ধের উপাদানগুলি 

পাশাপাশি বন্তমান থাকে । 

মিশ্র পদাথের পম্ম উপাদান- 

গুলির ধন্মের সমটি মাত্র । অন্য কোন 

নৃতন ধন্মের বিকাশ হয় না। 

| 

মিআ পদাথ সমসব্বও হইতে 

পারে, আবার অ-সমপত্বও হইতে 

পারে। বেমন, জল ও লবণ মিশ্রিত 

হইলে সমসত্ব হয়। লবণ ও বালু 

অ-সমসত্ব মিশ্র পদ । 

৩। 

৪। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে 

সহজে পৃথক কর] যায়। 

৫1 মিশ্র পদার্থের উপাদানসমূহ 

ষে কোন অন্রপাতে মিশিতে পারে। 

যে কোন পরিমাণ লৌহ যে কোন 

যৌগিক পদার্থ 
১। যৌগিক পদার্থের উপাদান- 

গুলি মিলিত হইয়। অন্য পদার্থে পরিণত 

হইয়া যায়। 

যৌগিক পদার্থের ধন্ম তাহার 

উপাদানগুলির ধন্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 

উপাদানগুলিৰ ধন্মেব লোপ ভয়। 

১ 

কিন্ত যৌগিক পদার্থ সর্বদাই 

সমপত্ব হইবে। 

৩। 

৪1 যৌগিক পদার্থের উপাদান 

পৃথকীকরণ স্থকঠিন। 

৫। যৌগিক পদার্থের উপাদান- 

গুলি সর্বদা নির্দিষ্ট অন্থপাতে সংযুক্ত 

হইবে। যেমন, গন্ধক ও লৌহ 
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মিশ্র পদার্থ যৌখিক পদার্থ 
পরিমাণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইতে সংযোগ সর্বদাই ৪:৭ অন্রপাতে 

পারে। হইবে। 

৬। মিশ্র পদার্থ প্রস্ততকালে ৬। যৌগিক পদার্থের সংগঠন- 

তাপের বিনিময় হইতেও পারে, নাও কালে তাপ-বিনিময় হইবেই। কিছু 
হইতে পারে। তাপের উদ্ভব বা শোষণ হইতেই হইবে। 

ণ। মিশ্র পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ৭। যৌগিক পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বা 
ব। গলনাঙ্কের কোন স্থিরতা নাই । গলনাঙ্ক নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

উহ! উপাদানগুলিরু অন্গপাতের উপর 
নির্ভর করে। 

পুর্ব্রেই উল্লিখিত হইয়াছে মিশ্র পদার্থ কবিতে মৌলক বা যৌগিক উভয়বিধ পদার্থ অংশ 

গ্রহণ কবিতে পাবে | সেই হিসাবে মিশ্র পদার্থ ভিন রকমের ভ্ইতে পারে £ 

(ক) মৌলিক পদার্থেব গিএরণে-যেমন, বাত।স ( অঞ্সিজেন ও নাঈন্টরোজেন ), 

(খ) যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে-যেমন ধ ( শ্সেহ ও জল ), 

(গ) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মিশরণে-_-যেমন ছাপাব কালি ( কার্ধন ও গঁদ )। 

মাবাব মিশ্র পদার্থ কঠিন, তবল ও গাসীয় পদার্থে বংমিশ্রণেও হইতে গাবে | 

কে) কাঠন পদার্থের মিশ্রণে_ বৌপামদ। , 

(খ) তবল পদার্থের মিএণে_ মেখিলেটেড, ম্পিবিট 

(গ) গাাসীয পদার্থের মিশ্রণে- বাতাস, 

(ঘে) কঠিন ও তরল পদার্থেব মিএণে--লাবান, আলকীতবা , 

($) কঠিন পদার্থ ও গ্যাসের মিএণে-_ধো য়! নো,০]) , 

(চ) তবল পদার্থ ও গাসেব মিশ্রণে দেনা, কুয়াশা । 

ছে) কঠিন, তবল ও গরযাসীয় পদার্থের মিশ্রণে_ লেমোনেড,। 



ততীয় অধ্যায় 

সাধাব্রণ পত্রীক্কা-প্রণাল্রী 
পদার্থের পরীক্ষার জন্য রসায়নাগারে কতকগুলি সাধারণ প্রণালী বা প্রক্রিয়ার 

নাহাষ্য লওয| হয়। সব রকম রাঁসায়নিক পরীক্ষাতেই এই সমস্ত প্রণালীর কোন 

একটির প্রয়োজন হয়। নিয়ে প্রণালী গুলির আলোচনা করা হইতেছে । 

২০-৯। গললন্ম (8161678) £ উত্তাপের সাহায্যে পদার্ের কঠিন হইতে 
তরল অবস্থায় পরিণতিকে গল? বলে । যদি পদার্থটি বিশ্তুদ্ধ অবস্থায় থাকে তবে 

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উহা গলির! যাইবে । এই উষ্ততাকে উক্ত পদার্থের 

গ্ানাঙ্ক বলে। যেমন তুষার ০০ সেট্টিগ্রেডে গলে । আবার তরল পদার্থ যখন 
শৈত্যের প্রভাবে কঠিনত্ব প্র!প্ত ইয় তখন উহাকে হিমীভবন (17'962175) বলা 

যায় এবং যে উষ্ণতায পদার্থটি কঠিন হয় তাহাঁকে হিমাঙ্ক বলে। কোন বিশুদ্ধ 
পদার্থের হিমানঙ্ক এবং গলনাঙ্গ একই । 

বল! বাহুল্য অনেক পদার্থ, যেমন কাঠ, কাপড় প্রভৃতি উত্তাপের প্রভাবে ন৷ 

গলিয়া বিযোজিত (09০071)1)086) হইঘা বায়। আবার কোন কোন বস্ত 

উত্তপ্ত করিলেও গলে না, বরং ভাম্বর হইয়। ওঠে, যেমন চুণ। 

০.২, | লাস্নীভজন্ন ও পুউল্ব (95 81)019161010 ৪110. 1)01117)7) 2 

যদি একটি থালাতে কিছু জল রাখা হ্য় তবে উহার উপর হৃইতে আস্তে আন্ত 

জল বাম্পের আকাবে চলিষা যায়। তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে দ্রমাগত 

উহার বাপ্পে পরিণতিকে বাঁম্পীভবন বলে । উষ্ণতা যত বেশী হইবে, বাম্পীভবনও 
তত বেশী ও দ্রুত হইবে । অবশ্য সমস্ত উষ্ণতাতেই কম-বেশী বাম্পীভবন হয়। 

আবার যদি খানিকটা! জল একটি পাত্রে উত্তপ্ত কর! যায় তবে কিছুক্ষণ 
পরে দেখা যাইবে, জলের সমস্ত অংশ হইতেই বাম্প উখিত হইতেছে । যখন 

তরল পদার্থ তাহার সমস্ত অংশ হইতেই মারুতাকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে, 

তখন ইহাকে “ম্কুটন” বলে। পদার্থটি বিশ্তদ্ধ হইলে একটি নিদ্দিষ্ট উষ্ণতায় উহা 
ফুটিবে এবং এই উঞ্চতাকে পদার্থটর ক্ফুটনান্ক বলে; যেমন, জলের স্কুটনান্ক 
১০০০ সেন্টিগ্রেড্ | 

গ্যাসীয় পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে উহ! তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই 

পরিবর্জনকে ঘনীভবন (60700618811020) বলে । যে উষ্ণতায় পদার্থের ঘনীভবন 



সাধারণ পরীক্ষা-প্রণালী ২৯ 

সম্পন্ন হয় তাহাকে খনাঙ্ক বল! হয়। বিশুদ্ধ পদার্থের ঘনাঙ্ক এবং ম্ফুটনাঙ্ক একই 
উদ্ণতা। 

২০-৩। ভজ্জ্রষ্পাভন্ম (90)117186197) £ কঠিন পদার্থে ভাপ দিলে, 

উহা গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়, এবং আরও উত্তাপে তরল পদার্থ গ্যাস 

হইয়া যায়। আবার ঠাণ্ড। করিয়া গ্যাসকে প্রথমতঃ তরল এবং পরে উহাকে কঠিন: 

কর! সম্ভব। ইহাই স্বাভাবিক রীতি । কিন্তু কখনও কখনও কঠিন বস্তকে উত্তপ্ত 

করিলে তরল না হইয়! সোজাস্থজি গ্যাস হইয়। যায়। এবং এই গ্যাসীয় বস্তুটি 
ঠাণ্ডা করিলে আবার কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। উত্তাপে পদাথের কঠিন অবস্থা, 
হইতে একেবারে বাশ্পে পবিণতি এবং শৈত্যে বাম্প হইতে সরাসরি কঠিন অবস্থায় 

প্রত্যাবর্তনকে উর্ধাপাতন বলে। এই জাতীয় বূপাস্তরে পদার্থটর রাসায়নিক 
সংঘুতি অক্ষুপ্ন থাক! গ্রয়োজন। আয়োডিন, নিশাদল, কপূর প্রভৃতি এইরূপ 
ব্যবহার করে । উহাদের গরম করিলে গলিবে না, কিন্তু বাম্প হইয়। উড়িয়া, 

যাইবে । 

পরীক্ষ। 2 একটি খর্পরে (10%5117) কিছুটা 

নিশাদল লও আর উহাকে তারজালির উপর 

বসাইম়া বুনসেন দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর; খর্পরের 
উপর একটি ফাঁনেল উল্টা করিয়া! রাখ, যাহাতে 

ফানেলের নলটি উপরের দিকে থাকে । একটি 

পাতলা কাপড় ভিজাইয়! ফানেলের গায় জড়াইয়। 

দাও। উত্তাপ দিলে নিশাদল প্রথমে বাম্পীভৃত 

হইবে এবং পরে উহ1 ফানেলের ঠাণ্ডা অংশে 

আসিয়! লাগিলেই আবার জমিয়া কঠিন হইবে । 

অনেক সময় উদ্ধপাতন-সাহায্যে মিশ্র পদার্থ 
পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, যদ্দি আয়োডিন ও বালু 
একত্র মিশ্রিত থাকে তবে উদ্ধপাতন দ্বারা আয়োডিন সরাইয়! আনা যাইবে এবং 

বালু পড়িয়া থাকিবে । 

যে সমস্ত তরল বা কঠিন পদার্থ সহজে বাম্পে পরিণত হয়, যেমন জল, 
ম্পিরিট, কপূর ইত্যাদি, তাহাদের উদ্বায়ী বস্ত বলা হয়। এবং যে সকল বস্ত 

চিত্র ৩ওক-_উদ্ধপাতন 



৩০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সহজে বাম্পীভৃত হয় না, যেমন কাঠ, লবণ, পারদ ইত্যাদি, তাহাদিগকে অন্ুত্বায়ী 
বস্ত বলে। 

১০-৪ । জ্্রলঞ (3০160) £ একটু চিনি যদি জলে মিশান হয় তবে 

উহা অনৃষ্য হইয়] যায়। কিন্তু স্বাদ হইতে উহার অস্তিত্ব জানা যাইবে। চিনি ও 
জলের উহা একটি মিশ্র পদার্থ । এই মিশ্র পদার্থের যে কোন অংশে দেখা 

যাইবে চিনি ও জলের অনুপাত এক । চিনির পরিবর্তে যদি একটু তুঁতে জলে 
দেওয়। হয় তবে একটি স্বচ্ছ কিন্ত নীল রঙের তরল পদার্থ পাওয়া যায়। উহাও 

মিশ্র পদার্থ এবং উহারও যে কোন অংশে তু'তের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ 
এই মিশ্রণগুলি সব সমসত্ব। 

দুই বা ততোধিক বস্তু যখন সমসত্ব মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে তখন উহাকে 

দ্রবণ বা দ্রেব বলে। উন্নিখিত দৃষ্টান্তে, চিনি দ্রবীভূত হইয়াছে এবং জল চিনিকে 
দ্রবীভূত করিয়াছে । যে দ্রবীভত হয় তাহাকে বলে দ্রোব (5০186) এবং যে 

দ্রেবীভূত করে তাহার নাম দ্রাবক (০1০1)। চিনি দ্রাব, জল দ্রাবক। 

ড্রাব+ দ্রাবক - দ্রবণ 

প্রায়ই দেখা যাঁয় যে কঠিন পদার্থগুলি তরল পদার্থ দ্বারা দ্রবীভূত হয়। কিন্ত 
তরল বা গ্যাসীয় বস্তও দ্রাব হইতে পারে । যেমন, স্পিরিট ব। অঙ্গারাম্ (গ্যাস); 

উভয়ই জলে দ্রবীভূত হইয়া বিভিন্ন দ্রবণ স্থাই করে। 

ঘি বালু; খডি ব1 গন্ধক ইত্যাদি চূর্ণ করিয়াও জলে দেওষা যায তবুও তাহার! 

দুবীভূত হয় না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিযা এগুলি নিজেদের ভারবশতঃ পাত্রের 
নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়। উহারা জলে অদ্্রবণীয় (005011৫) ১ চিনি, লবণ 
ইত্যাদি দ্রেবণীয় (5০151)৩)। 

সচরাচর যদিও জল দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য তরল পদার্থও দ্রাবক 

হিসাবে কাজ করিয়া থাকে । গন্ধক জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু কার্বন 
ডাই-সালফাইডে উহা অতি সহজে দ্রবণীয়। কার্বন্ ভাই-সাল্ফাইছ্ গন্ধকের দ্রাবক। 

সেই রকম মোম কেরোসিনে দ্রবণীয়, গাল! ম্পিরিটে দ্রবণীয় ইত্যাদি । 
বদি ছুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থ মিলিয়া সমসত্ব মিশ্রণ করিতে পারে তবে 

তাহাও দ্রবণ হইবে। যেমন, বৌপ্যমুদ্রাতে রূপা, তাম। এবং নিকেল সমসতৃভাবে 

মিশিয়৷ আছে। কাজেই উহাকে কঠিন পদার্থের সমসত্ব সংমিশ্রণ বা দ্রবণ বলা 
যাইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে যে উপাদানটি অধিক পরিমাণে বর্তমান তাহাকে 
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দ্রাবক এবং অন্য উপাদানগুলিকে দ্রাব বল! যায়। রৌপ্য ভ্রাবক, তামা ও 
নিকেল ভ্রাব। 

দুই বা ততোধিক গ্যাস সর্বদাই সমসত্ব সংমিশ্রণে থাকে এবং উহাদেরও 
দ্রবণ বল! চলে। 

পরীক্ষ। £ একটি পাত্রে খানিকটা! জল লইয়া উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে 
পটাসিয়াম নাইট্রেট্ চূর্ণ দিতে থাক। প্রথমে উহ! দেওয়া মাত্রই দ্রবীভূত হইয়া 
যাইবে। পরে আর এত ক্রত দ্রবীভূত হইবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উহ! 
আর দ্রবীভূত না হইয়া নীচে জম! হইতেছে । এ জলটুকুর পক্ষে যতটা পটাসিয়াম 
নাইট্রেট্ দ্রবীভূত করা সম্ভব তাহা করিয়াছে । এই রকম ভ্রবণকে সম্পক্ত 

দ্রেবণ (520017650 50100102) বলে। একটি নিদিষ্ট উষ্ণতায়, কোন নিদ্দিষ্ট 

পরিমাণ দ্রাবক একটি পদার্থের যতট1 পরিমাণ দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাও 
নির্দিষ্ট । নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব 
যখন দ্রবীভূত থাকে তখনই দ্রবণটিকে সম্প্ক্ত বলিয়া! গণ্য করা হয়। 

এইবপ সম্পক্ত দ্রবণকে যদি আরও উত্তপ্ত করা যায় তবে উহ! আরও 

খানিকটা পটাসিযাম নাইট্রেটকে ভ্রবীভূত করিবে । অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে যে পবিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হইবে তাহাও বৃদ্ধি পায়। 

আবার উত্তাপ কমাইলে দ্রবণীয়ত| কমিয়া যায়। 

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বাধিক যে পরিমাণ পদার্থকে ১০০ গ্রাম ওজনের 

দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে, সেই নিদ্দিষ্ট উষ্ণতায় গ্রাম হিসাবে উক্ত পরিমাণকে 
এ পদার্থের দ্রোব্যভা (০100111) বলা হয়। যেমন ৯০০০ উষ্ণতায় জলে 

লবণের দ্রাব্যতা ৪০ গ্রাম । ইহা হইতে বুঝা যায়, ৯০০০ উষ্ণতায় ১০০ গ্রাম জল 
৪০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করিয়া সম্পৃক্ত দ্রবণ হইতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের 

ভ্রাব্যতা অবশ্ঠই বিভিন্ন । পদার্থের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর! মোটেই কঠিন নয়। 

পরীক্ষা! $ জলে নাইটারের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর। 
একটি পরিফার শিশিতে খানিকট| জল লও এবং নাইটার চূর্ণীরূত করিয়া 

আস্তে আস্তে দ্রিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে নাইটার আর দ্রব হইবে না। শিশিটির 

মুখ বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে উহাকে ঝাঁকাইয়া লইতে হইবে। এইভাবে 

পরীক্ষাকালীন উষ্ণতায় নাঁইটারের সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত হইল। একটি শুক 
ফিল্টার কাগজের সাহায্যে এই সম্প্ক্ত দ্রবণ পরিস্রুত করিয়! লও । 
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এখন একটি খর্পর ওজন করিয়া লও এবং উহাতে একটি পিপেট ছারা ঠিক 
২৫ ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণ খর্পরে লও। দ্রবণ-সহ খপূরটি আবার ওজন কর। 

একটি জলগাহের উপর রাখিয়া ভ্রবণটি উত্তপ্ত করিয়া উহার জল সম্পূর্ণ বাশ্পীভূত 
করিয়া দাও। বায়ুচুলীতে উহাকে শুক্ধ করিয়! শোধকাধারে রাখিয়। শীতল কর। 
উহা শীতল হইলে আবার উহার ওজন লও। বারে বারে উহাকে উত্তপ্ত করিয়া 

পরে শতল অবস্থায় ওজন লইতে হইবে যেন ওজনটি নিদ্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ জল 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। মনে কর, 

খপবের ওজন-%১* গ্রাম 

খর্পর ও দ্রবণেব ওজন ০5 গ্রাম 

খপর ও নাইটারের ওজন- %)5 গ্রাম 

"*. (265 75) গ্রাম জনে (০৯-%১5) গ্রাম নাইট দ্রবীভূত হইতে পারে, 

অথবা ১০৮ গ্রাম জলে 2১*-০১; * ১০০ গ্রাম নাইটার দ্রবীভূত হইতে পারে। 
009 7005 

অতএব, সেই উকতায় নাইটারের পবণীয়তা 2০8৮২ ৮১০০ 

যে কোন পদার্থের দ্রাব্যতা দ্রাবকের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। 

উষ্ণতা ও দ্রাব্যতাকে স্থানাঙ্ক ধরিয়া যদি আমব1 একটি চিত্র অঙ্কন করি 

তাহ! হইলে উহাদের এই পরিবর্তন সহজে বুঝা! যাইবে । 

সচরাচর, উষ্তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাব্যতাও বাড়িয়া যায়। পরীক্ষায় জান! 

গিয়াছে, ১০০ গ্রাম জলকে সম্পৃক্ত করিতে ৫০০০ উষ্ণতায় ৮৫ গ্রাম পটাসিয়াম 

নাইউ্রেট প্রয়োজন, এবং ৪০০০ উষ্ণতায় মাত্র ৬৫ গ্রাম প্রয়োজন হয়। এখন যদি 
৫০০ উষ্ণতায় ১০০ গ্রাম জলে পটাসিয়াম নাইস্রেটের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ 
প্রস্তুত করা হয় এবং তারপর উহাকে আস্তে আস্তে শীতল করিয়া ৪০৭০ উষ্ণতায় 

আনা হয়, তবে সেই দ্রবণ হইতে প্রায় ২০ গ্রাম দ্রাব বাহির হইয়া আসিবে । 
কারণ, ৪০০০ উষ্ণতায়, ১০০ গ্রাম জলে সর্বাধিক যে পরিমাণ পটাসিয়াম শাইউ্রেটু 
দ্রবীভূত হইতে পারে তাহা! ৬৫ গ্রামের অধিক নয়। 

কোন কোন সময় সম্পুক্ত ্রবণকে এক উষ্ণতা হইতে নিম্নতর উষ্ণতায় নিয় 
আসিলে যে পরিমাণ দ্রাব বাহির হইয়া আসার কথা তাহা! আসে না। অর্থাৎ 
নিশ্নতর উষ্ণতায় যতটা! দ্রাব দ্রবণে থাকার কথা, তাহা! হইতে অধিকতর পরিমাণ 
ভ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই প্রকার দ্রবণকে অতিপৃক্ত ভ্রেবগ (০০০৫- 
58681965৫ 501002) বলে । অতিপৃক্ত দ্রবণ খুব অস্থায়ী ধরণের হয়। একটু 
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নাড়াচাড়া করিলে বা ভ্রাবপদার্থের একটুখানি উহাতে দিলেই পরিমাণের অতিরিক্ত 

প্রাবটুকু বাহির হইয়া আসে [না লা 169 

এবং আব্ণটি সম্পূ হই 5775-77-47 খাকে। 1 7 
আর একটি কথা জানিয়া 177 শী 7 

রাখ! দরকার | দ্রাবটি যখন 

কঠিন পদার্থ না হইয়! গ্যাসীয় 
পদার্থ হয় তখন উষ্ণতাবুদ্ধির 

/সঙ্গে সঙ্গে উহার ত্রাব্যতা ন| 

বাড়িয়। কমিয়| যাঁয়। যেমন, 

বাতাস জলে কিয় পরিমাণে গলি 

দ্রবীভূত হয় এবং জল গরম রা লিলি 

কর হইলে সেই বাতাস প্রথমে 1-1-77- 
বাহির হইয়! আসিতে থাকে । রা ডি লন 

কোন নিদিষ্ট উঞ্ণতায় টা 47 7 
10726773092) -৮৪ রি 8০ 9) 309 

নিদ্দি্ট ওজনের দ্রাবকে যে উষ্ণতা 

পরিমাণ দ্রাব থাকিলে দ্রবণটি চিত্র ৩খ-_দ্রাব্যতা-লেখ” 

সম্পস্ত অবস্থায় থাকে তদপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রাব যদি দ্রবণে থাকে তাবে] 
দ্রবণটিকে অসম্প্ক্ত দ্রেবগ (553205781৬৫) বলে। এইরূপ অসম্পৃক্ত ভ্রবণে 
দ্র।বের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে উহাকে লঘু দ্রবণ (11:1০) বলে এবং 
দ্রবণ দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকিলে উহাকে গাটু দ্রবণ (০০:০৩:৩৫) বলে। 
4৩-৪। আজান (98০80%86108) 8 একটি গ্রাসে যদি কিছু নদীর 

জল শিয়া পরীক্ষা! কর তবে দেখিবে উহাতে অনেক ছোট ছোট মাটি ও বালুর কণা 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নাড়াচাড়া! ন| করিয়া উহাকে রাখিয়া! দিলে কতক্ষণ পরে 
অধিকাংশ কঠিন কণাগুলি নীচে আসিয়। জমা হইবে। কোনও তরল পদার্থে 
ভাসমান অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ যখন তলদেশে সঞ্চিত হয়, তখন উহাকে গা 
বা কল্ক (5০0107601) বলে। এই ভাবে গাদ থিতাইয়া গেলে সাবধানে পাত্রটি 
কাত করিয়া! উপর হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কত জল সরাইয়! লওয়া যায়। গাদ 
হইতে তরল পদার্থকে এই ভাবে পৃথকীকরণকে আজআীবণ (৫5০57103010) 
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বলা যাইতে পারে । বলা বাহুল্য, আশ্রাবণ-প্রণালীতে সমস্ত কঠিন পদার্থটুকু 
পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কণাগুলি খুব সন্ সেগুলি ভাসিয়াই থাকিবে । সমস্ত 

অদ্রবণীয় পদার্থ হইতে তরল পদার্থ পুথক করিতে হইলে যে পন্থা অনুসরণ করা 

দর্কার তাহা পরিআবণ। 
| এ্পল্লিত্তভি আহা! পলিজ্রালপ (811086092) 2 সচ্ছিত্র 

পর্দার সাহায্যে তরল পদার্থ হইতে ভাসমান অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ পৃথক করার 
প্রণালীকে পরিক্রতি বা পরিআ্রাবণ বলে । নদীর জল যদি একটি ব্লটিং কাগজ 
বা! ফিণ্টার কাগজের ভিতর দিয়া ছাকিয় লওয়! হয় তবে নীচে ন্বচ্ছ জল পাওয়া 

যাইবে এবং কঠিন পদার্থগুলি কাগজের উপর থাকিয়া যাইবে । বিভিন্ন পদার্থের 

জন্য অবশ্য বিভিন্ন গ্রকারের সচ্ছিদ্র দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যেমন অনেক সময় কাপড় 

বা ছাকুনী এই কাজে ব্যবহার কর] হয়। কাঠকয়ল] বা! বালির স্তরের ভিতর যে 

ছিদ্রপথ আছে তাহাঁও বেশ ছোট; সুতরাং উহাঁরাও পরিশম্রাবণের জন্য ব্যবহৃত 

হয়। পরিস্রুতি প্রণালীতে তরল ক্ত সচ্ছিদ্র পদার্থের মধ্য দিয়! অনায়াসে চলিয়া 

ায়, কিন্তু অদ্রবণীয় পদার্থগুলি যায় না। অতএব এই প্রণালীতে মিশ্র পদার্থের 

উপাদানগুলি অনেক সময় পৃথক কর] সম্ভব । 

পরীক্ষা ঃ খানিকট! বালু ও লবণ একজ্র করিয়া মিশাইয়া লও । এখন 
উহবািগকে পৃথক করিতে হইবে। একটি 
বীকারে মিশ্র পদার্থটি নিয়া উপযুক্ত পরিমাণ 
জল দাও। তারপর উহাকে বুনসেন দীপের 

সাহায্যে তারজালির উপর বেশ উত্তপ্ত কর। 

লবণ জলে দ্রব হইবে, কিন্তু বালু এমনিই 
থাকিবে । এখন এক টুকরা ফিণ্টার কাগজ 

ঠোঙার মত জড়াইয়া একটি কাচের ফানেলের 

উপর বসাঁও এবং নীচে একটি পাত্র রাখ । 

গরম দ্রবণটি এখন ফিল্টার কাগজে ঢালিয়া 
দাও। দেখ, নীচের পাত্রে আস্তে আস্তে 

স্বচ্ছ লবণের দ্রবণ সঞ্চিত হইতেছে এবং 

2558 বালুকণা ফিন্টার কাগজের উপর রহিয়া 
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গিয়াছে। এইভাবে বালু হইতে লবণ পৃথক কর] হইল। 
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কিন্তু মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সবই যদি দ্রবণীয় হয় তবে তাহাদের 

এই ভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। যেমন চিনি ও লবণ একত্র থাকিলে এই 
প্রণালীতে আলাদা করা যাইবে না। 

পরিক্রতির ফলে যে স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে পরিশ্রুও 
(51656) এবং যে কঠিন পদার্থ ফিপ্টারের উপরে থাকিয়া যায় তাহাকে অবশেষ 
(7951006) বলে। 

-৯-৭। ভিন্ন 00181181107) 2 :তরল পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে 
ৰাপ্পীভূত কর! এবং সেই বাম্পকে শীতল করিয়! আবার তরল অবস্থায় ফিরাইয়া 
আনাকে পতন প্রণালী বলে। হ্ৃতরাং পাতনপ্রণালী বাম্পীকরণ এবং 

ঘনীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়। ল্যাবরেটরীতে পাতন প্রণালীর প্রয়োগ 
খুবই সাধারণ এবং তরল পদার্থকে বিশ্বদ্ধ করিতে পাতনের সাহায্য অপরিহাধ্য | 
তরল পদার্থের সঙ্গে যখন অগ্রবণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তখন পরিস্রুতির 

দ্বারা উহাদের পৃথক কর] যায়। কিস্তুকোন পদার্থ যদি তরল পদার্থে দ্রবীভূত 
থাকে তাহা হইলে পরিশ্রীবিত করিয়া তাহাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তখন 
পাতনের সাহায্য লইতে হয়। নিয়লিখিত পরীক্ষা ছারা পাতনের উপযোগিতা 
সম্যক উপলব্ধি হইবে। 

পরীক্ষা নদীর অবিশ্তদ্ধ জল হইতে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত কর। 

একটি পাতন-কৃপীতে নদীর জল নাও এবং উহাতে একটুখানি পটাসিয়াম 
পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া দাও, জলের রঙ গাঢ লাল হইবে। নিম্নে চিন্রান্ুযায়ী 

পাতন-কৃপীর নলটির সহিত একটি লিবিগ-শীতক বা কন্ডেন্সার জুড়িয়া দাও । এই 
শীতকের ভিতর একটি সরু নল আছে যাহার সঙ্গে পাতন-কৃপীর অভ্যন্তর সংযুক্ত 
হইবে এবং উহার ভিতর দিয় বাম্প চালিত হইবে । এই সরু নলটির চারিদিকে 
শ্লীতল জল পরিচালনের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাচের নল আছে। রবার 
টিউবের দ্বারা জলের কলের সঙ্গে এই বাহিবের নলটি যুক্ত করিয়৷ শীতল 
জলপ্রবাহের ধারা দেওয়! হয়। শীতকটি একটু কাত করিয়! লাগান হয় যাহাতে 
পাতন-কৃপীর বিপরীত দিকটি নীচু থাকে । এই দিকে একটি পরিষ্কার কাচের 
কৃপী জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই কাচের কৃপীটিতে বিশুদ্ধ তরল পদার্থটি সঞ্চিত 
"হইবে । ইহাকে গ্রাহক (০9151) বল! যাইতে পারে। 
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পাতন-কৃপীর মুখটি একটি কর্ক দিয়! বন্ধ করিয়া দাও এবং এই কর্কের ভিতর 
দিয়া একটি থান্মোমিটার বসাইয়া দাও। এখন তারজালির উপর রাখিয়া বুনসেন 
দীপ সাহায্যে পাতন-কৃপীটিকে উত্তপ্ত কর। কিছুক্ষণ পরে জল ফুটিতে থাকিবে 

এবং বাম্প পার্খববর্তী নলের ভিতর দিয়! শতকের মধ্যে প্রবেশ করিবে । 

চিত্র ৩ও_ পান 

থাম্মোমিটারটি লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে এই স্ফুটনের সময় পাতন-কৃপীর ভিতরের 
উষ্ণতা একেবারে অপরিবত্তিত থাকে। স্ফুটনের সময় জল বাম্পীভূত হয়, কিন্তু 

নদীর জলের অন্যান্যি দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীর় ময়লা অথব। পটাসিয়/ম পারমাঙ্গানেট্ 
অনুদ্বায়ী বলিয়া বাণ্পে রূপান্তরিত হয় না। কতকগুলি ময়ল! সহজে দূরীভূত 

করার নয পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ব্যবহৃত হয় । জলীয় বাম্প-শীতকেব্র মধ্যে 

প্রবেশ করিলে উহার উষ্ণত| কমিয়! যায়ঃ কারণ, শীতকের ভিতরের নলটির 

চারিদিকে শীতল জল প্রবাহিত থাকে । যতই উষ্ণতা কমিতে থাকে, বাম্প স্বচ্ছ, 
তরল অবস্থায় ফিরিয়| নিশ্নগ।মী হয এবং নীচের কাচ-কৃপীতে সঞ্চিত হয়। এই 
সঞ্চিত জলকে পাতিত জল বলা যায় এবং ইহ অন্যান্য ময়ল হইতে পরিশুদ্ধ 

হইয়া আসে। 

আংশিক পাতন (চ7800709] 0151111881071) 2 যদি ছুই বা ততোধিক 

তরল পদার্থ একত্র মিশিয়া থাকে তবে তাহাদেরও পাতন-সাহায্যে পৃথক কর! 
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যাইতে পারে। একটি দৃষ্াস্ত লওয়া যাউক। একটি তরল মিশ্রণে ঈথার (5০৩) 
এবং বেন্ঞ্জিন (১6720) আছে। ঈথারের স্ুটনাঙ্ক ৩৫০০ এবং বেন্জিনের 
৮০০০। এই মিশ্রণটিকে একটি পাতন-কৃপীতে লইয়া উত্তপ্ধ করিলে উহা যখন 

৩৫০০ উষ্ণতায় পৌছাইবে, তখন শুধু ঈথার বাম্পীভূত হইবে এবং শীতক বাহিয়া 
নীচের কাচ-কৃপীতে কেবল ঈথার আসিয়া সঞ্চিত হইবে। যতক্ষণ এই ঈথার 
বাপ্পীভূত হইতে থাকিবে ততক্ষণ পাতন-কুগীর আত্যন্তরিক উষ্ণতা ৩৫০ ডিগ্রীই 
থাকিবে। যখন সমস্ত ঈথার পৃথক কর! হইয়া যাইবে, তখন আবার উষ্ণত৷ 
বাড়িতে থাকিবে এবং ৮৭০০ উষ্ণতা হইলে, বেনজিন্ ফুটিতে থাকিবে এবং তাহার 

বাম্প শীতকে আসিয়া! তরল হইবে । উহাকে আর একটি ভিন্ন গ্রাহকে সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে । এইভাবে বেন্জিন ও ঈথার পৃথক করা সম্ভব হইবে। ছুই বা 
ততোধিক তরল পদার্থের মিশ্রণকে বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতন-ক্রিয়া ছারা পৃথক করার 

নাম আংশির পাতন। 

অনুপ্রেষ পাতন (৮৪০৪৪ 01911191107) 2 তরল পদাথ যখন বাঁস্পে 

811. শা 

চিত্র ৩৬-_-অনুপ্রেষ পতন 

পরিণত হয়, তখন সেই বাপ্পের একটা চাঁপ বা প্রেষ দেখা যায়। উষ্ণতা যতই 
বৃদ্ধি পায় বাস্পের এই চাপও ততই বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে এই চাঁপ 

বৃদ্ধি পাইয়া যখন বাহিরের বাষুর চাপের সঙ্গে সমান হইয়া যাক, তখনই ক্ষুটন 
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আরম্ভ হয়। অতএব বাহিরের চাপ যর্দি কম হয়, ম্ফুটনও কম উষ্ণতায় সম্ভব 

হইবে। অর্থাৎ বাহিরের চাপের উপর ক্ষুটনাক্ক নির্ভর করিবে। 

অনেকগুলি তরল পদার্থে দেখা যায় সাধারণ বায়ুর চাপে স্ফুটনের সময় উহারা 
বিষোজিত (৭5০022205৩) হইয়া যায় এবং পাতন দ্বার! আসল তরল পদার্থটি 

আর পাওয়া যায় না। যেমন তরল হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ্ লইয়! যদি পাতন 
করার চেষ্টা! করা যায়, তবে উত্তাপের জন্য উহা ভাঙ্গিয়৷ জল ও অক্সিজেনে পরিণত 

হয়। এই রকম ক্ষেত্রে যদি কম উষ্ণতায় উহাদের ফুটান যায় তবে তরল পদার্থ টি 
রক্ষা করা সম্ভব হইবে। কম উষ্ণতায় ফুটাইতে হইলে উহার উপরকার চাপ 

কমাইতে হইবে । সেই জঙ্থা পাম্পের সাহায্যে পাতন-যস্ত্রের ভিতরের বায়ু বাহির : 
করিয়া চাপ কমাইয়! দেওয়া হয় এবং পরে গরম করিয়! পদার্থটি পাতন করা হয়। 

এই রকম কম চাপে পাতন করাকে অন্ুপ্রেষ পাতন বলে (চিত্র ৩ )। 

অন্তর্ধন পতন £ কোন কোন কঠিন মিশ্র পদার্থ বাতাসের অবর্তমানে 
উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে কতকগুলি উদ্বায়ী বস্ত্র মারুতাকাঁরে বহির্গত হয় এবং 

শৈত্যের দ্বারা এই সব উদ্বায়ী বস্তকে ঘনীকরণ সম্ভব হয়। মিশ্র পদার্থ হইতে 
বাতাসের অবর্ভমানে উদ্বায়ী বস্তুকে পাতিত করিয়া আনার নাম অন্তপূম পাঁতন 
(09867770659 01911118610) | এই রকম পাতনে বাতাস থাকিতে দেওয়] 

হয় না, কারণ বাতাসের সাহায্যে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। কয়লাকে এই রূপে বাতাসের অবর্তমানে খুব উত্তপ্ত করিয়া নানা রকম 
পাতিত বস্ সংগ্রহ করা হয়। যথা-কোল গ্যাস, আলকাত রা, আযমোনিয়া 

প্রভৃতি । এই সব উদ্বায়ী বস্ত চলিয়া যাওয়ার পর যে কঠিন পদার্থ থাকিয়া! যায় 

তাহাই কোক-কয়লা ৷ 

৬১০-৮, | ক্কেক্লাসন্ম হা ্ত্রটিল্রীনকল্রণ (075 9651115861071) 2 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কোন ভ্ুবণকে অধিকতর উষ্ণতায় সম্পূক্ত করিয়া তারপর 
আন্তে আন্ডে শীতল করিলে উহা হইতে দ্রাবটি বাহির হইয়া! আসে। যখন এই 

দ্রাব পদার্থটি দ্রবণের বাহিরে আসে তখন প্রায়ই তাহা নির্দিষ্ট আকারের দানা 

বাধিয়া থাকে । এই দানাগুলির একটা জ্যামিতিক রূপ আছে । ভাল করিয়া 
দেখিলে বা অগুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের পৃষ্ঠদেশ- 
গুলি সব সমতল । সমতল পৃষ্ঠগুলি আবার সরল খজুরেথায় আসিয়া মিলিয়াছে। 



সাধারণ পরীক্ষা-গ্রণালী ৩৯ 

এই রকম দানাগুলিকে স্ফটিক বলা হয়। সম্পৃক্ত দ্রবণ ঠাণ্ডা করিয়া নির্দিষ্ট 

জ্যামিতিক আকারের কঠিন পদার্থ পুথক করার নাম কেলাসন বা 

স্ষটিকীকরণ। 

কোন একটি পদার্থের স্কটিকগুলি বিভিন্ন আরতনের হইতে পারে। কিন্ত 

তাহাদের আকার সব সময় এক হইবে। বিভিন্ন পদাথের স্ষটিকের আকার 

বিভিন্ন হইতে পারে । যেমন-_লবণের স্ষটিকের ছয়টি সমতল পুষ্ঠ আছে, কিন্তু 

ফট্কিরি অষ্টতল স্কর্টিক। স্ষটিক আবার রঙিনও হইতে পারে; যেমন-_তুঁতের 
স্টিক নীল। উর্ধপাতনের ফলে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও 
স্কটিকাকারে পাওয়। যায়। কঠিন পদার্থকে চিনিবার পক্ষে তাহাদের স্ষটিকের 

আকার খুব সাহায্য করে। অবশ্য সমন্ত কঠিন পদ্ার্থ ই যে স্ষটিকাকারে থাকিবে, 
এমন কোন কথা নাই। চুণ, ময়দা ইত্যাদিব কোন নিদ্দিষ্ট আকার নাই, 

তাহাদের স্টিক হয় ন।। এই সকল পদার্থকে অনিয়তাকার পদার্থ (400- 
[1005 90/09270০) বলা হয় । 

পরীক্ষা! £ ফট্কিরির স্কটিক প্রস্বত কর। 
একটি বীকারে খানিকট। জল লও। উহাকে তারজালির উপর র।খিয়৷ 

দীপের সাহায্যে আস্তে আন্তে গরম কর। সপ্গে সঙ্গে চূর্ণ ফট্কিরি উহাতে দাও 

/7 

গন্ধকের স্কটিক 

এবং নাড়িতে থাক। এইভাবে যতক্ষণ না কিছু ফটুকির তলায় পড়িয়। থাকে, 

ততক্ষণ দিতে হইবে । এইরূপে ভ্রবণটি সম্পৃক্ত হইল। উপর হইতে পরিষ্কার 
ও স্বচ্ছ দ্রব্ণটি অন্ত একটি বীকারে আম্রাবণ করিয়া লও । যখন এই দ্রবণটি 

শীতল হইয়া আসিবে, দেখিবে সুন্দর অষ্টতল স্কটিক দ্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
আসিতেছে । যত ধীরে ধীরে উহাকে শ্বীতল করিবে ততই বড় বড় স্টিক 
পাওয়। যাইবে। শ্কটিক বাহির হইলে পরে যে সম্পৃক্ত দ্রবণ পড়িয়৷ থাকে 
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তাহাকে শেষদ্রব (০057: 110001) বলা হয়। এইভাবে স্টিক গ্রস্ত 

করা হয়। 

সম্পৃক্ত দ্রেবণে ষদি দ্রাবের একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক কৃতায় বাধিয়া ঝুলাইয়া রাখা 

হয় তবে উহা ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি বৃহদাকার স্ফটিকে পরিণত হইবে। 

সম্পূক্ত দ্রবণে যদি দুইটি দ্রাব বর্তমান থাকে তবে ঠাণ্ডা করিলে যে দ্রাবাটির 
দ্রাব্যতা কম, উহাই প্রথমে দানা বাধিবে । তখন উহাকে পরিক্রতির দ্বারা পৃথক 

করিয়া! লওয়! হ্য়। পরে পরিজ্রুত ভ্রবণকে আরও ঠাণ্ডা করিলে দ্বিতীয় দ্রাবটির 

স্টিক বাহির হইয়া আসিবে । এই ভাবে ছুইটি উপাদানকে মিশ্র পদার্থ হইতে 
পৃথক করা সম্ভব। ইহাকে আংশিক কেলাসন বলা যায় (£75059791 
0৮912111926101) | যদি লবণের সঙ্গে সোরা মিশিত থাকে তবে প্রথমে 

উহাদের জলে দ্রবীভূত করিয়| সম্পক্ত দ্রবণ করা হয়। .পরে এই ভ্ুবণকে ঠাণ্ডা 
করিলে প্রথমে কেবল লবণের স্টিক বাহির হইবে । উহাকে ফিপ্টারের সাহায্যে 

ছাকিয়া লইলেই বিশুদ্ধ এবং সোরামুক্ত লবণ পাওয়া! যাইবে । পরে শেষদ্রবকে 
আরও ঘন করিলে বা ঠাণ্ড! করিলে সোরার স্ফটিক পাওয়া যাইবে । অনেক 

সময় কেলাসন দ্বারা এইরূপে মিশ্র পদার্থের উপাদান পৃথক করা সম্ভব । 

কোন কোন পদার্থ স্টিক আকার ধাঁরণ করার সময় দ্রবণ হইতে প্রত্যেক 

অণুর সঙ্গে এক বা একাধিক জলের অণু বহন করিয়! আনে । যথা__তৃঁতে যখন 

নীল ম্ফটিক হয় তখন তুঁতের প্রতি অণুর সঙ্গে পাঁচটি জলের অণু সহযাত্রী 
হয়। এই সমস্ত স্কটিককে সোদ্ক স্ফটিক (78651 ০5015) বলা 
হয়। যে সমস্ত স্কটিকে কোন জলের অণু থাকে না, যেমন লবণের স্টিক, 
তাহাদিগকে অনার্ডর শ্ফটিক (81717701049 07751215) বলে। সোদক স্কটিকের 

জল অনেক সময় সেই স্কটিকের জ্যামিতিক আকারের জন্য দায়ী এবং কোন কোন 
সময় স্ষটিকের রঙের জন্যও দায়ী। যেমন, তুতের নীল স্ষটিক উত্তপণ 

করিলে উহার অন্তঃস্থিত জল উড়িয়া যায় এবং একটি সাদা অনিয়তাকার গুঁড়া 
পড়িয়া থাকে । ইহা অনার্জ তুতে। কোন কোন সোদক স্ষটিক বাতাসে 
উন্মুক্ত করিয়া! রাখিলে উহাদের জল ক্রমশঃ বাম্পাকারে উড়িয়া! যায় এবং 
স্রটিকগুলি অবশেষে অনিয়তাঁকার হইয়া পড়ে। সোদক স্ফটিকে জল থাকে, 

সৃতরাং উহার একটি নিদ্দিষ্ট বাল্পচাপ থাকে । কিন্তু বাতাসে যে জলীয় বাম্প 
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থাকে তাহার চাপ ষদ্দি এই বাম্পচাপ হইতে কম হয় তবে স্টিক হইতে জল 
বাম্প রা বায়তে আসিতে থাকে । এই রকম পরিবর্তনকে . উদদত্যা গর 

নপগ & টিক (25005, 10550) বাতালে রাখিয়া দিলে 
উহার দশটি জলের অণুর নয়টি বাম্পীভূত হইয়া যায়। অতএব সোডিয়াম 
কার্বনেট উদত্যাগী। কোন কোন স্ফটিক বাতাসে রাখিয়া দিলে তাহ জলীয় 
বাম্প আক্ষণ করিয়া দ্রবীভূত হইয়া পড়ে এবং পদার্থটি একটি তরল ভ্রবণে 

পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ্, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইভ্ প্রভৃতির স্ষটিক 

এইরূপ ব্যবহার করে। এই সকল পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণের বাম্পচাপ অতিশয় 
কম এবং সাধারণ উষ্ণতায় এই চাপ বাতাসের জলীয় বাম্পের চাপ হইতেও কম 

থাকে । অতএব বাতাস হইতে জলীয় বাম্প উহার আকর্ষণ করে এবং ক্রমশঃই 

দ্রবীভূত হইতে থাকে । এই রকম জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া তরল দ্রবণ হওয়ার 
নাম উর্দগ্রহ (৫011010506110) এবং এইসকল স্বটিককে উদ্দগ্রা্থী স্ফরটিক ৪ নিচ নি 

আরও অনেক বস্ত জল আকবণ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু তাহারা দ্রবীভূত 

হইয়] পড়ে না, যেমন চ্ণ। ইহাদিগকে জলা কষ (155:95001010) বস্ত 

বলা হয়। 

সোদক স্ষটিকের জলের অন্থপাত সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব । 

পরীক্ষা! ৫ বেরিয়াম ক্লোরাইভ্ স্কটিকের জলের অনুপাত নিরূপণ কর। 

একটি পর্সেলীনের ঢাকনীসহ মুচি লও। উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া শু 
অবস্থায় উহার ওজন লও। এখন এই মুচির ভিতরে এক গ্রাম পরিমাণ বিশ্তুদ্ধ 
বেরিয়াম ক্লোরাইডের স্ফটিক লইয়া তৌলদণ্ডের সাহায্যে আবার উহার ওজন 
লও। এই দুইটি ওজন হইতে বেরিয়াঁম ক্লোরাইড, স্কটিকের ওজন জানা হইবে। 

মুচিটি তৎপরে একটি ব্রিকোণ মৃষাধারের উপর অদ্দোন্তুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দীপের 
সাহায্যে উত্তপ্ত কর। উত্তাপে স্ষটিকের জল বাম্পীতূত হইয়া চলিয়া যাইবে। 

অনেকক্ষণ এই প্রক্রিয়া করিলে সমন্ত জল পদার্থটি হইতে দূরীভূত হইবে। তৎপর 
মুচিটিকে একটি শোষকাধারে (0631009101) ব্নাখিয়া শীতল কর এবং পুনরায় উহার 

ওজন বাহির কর। পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে শীতল করিয়া এই ওজনটি 
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লইতে হইবে, যাহাতে ওজনটি নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ সমস্ত জল দূরীভূত হইয়াছে জান 
যায়। মনে কর-- 

ঢটাকনীসহ মুচিটির ওজন -৮২ গ্রাম 
স্কটিক এবং টাকনীসহ মুচিটির ওজন ৪ গ্রাম 

অনার্র পদার্থ এবং ঢাকনীসহ যুচিটির ওজন ০2০৯ গ্রাম 

(0 205) গ্রাম স্টিকে (29 72৮5) গ্রাম জল ছিল । 

অতএব, ১০০ গ্রাম শ্টিকে 

অর্থাৎ, শ্ষটিকে জলের অনুপাত, 

005 
15০ 7008 _£৮৬১৫১০০ গ্রাম জল ছিল। 

রগ শস€তি8 

222 হর 5৬॥ 
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২০-৯১। শুওস্ষীকল্রণ। (707511)6 0]" 7068109861070) £ পদার্থের 

ভিতর প্রায়ই কিয়ংপরিমাণ জল থাকে । এই জল সাধারণতঃ বামুমগ্ডলী হইতে 
পদার্থে সঞ্চিত হয়। অনেক সময় রাসায়নিক বিক্রিয়াতে জলের উপস্থিতি বাঞ্চনীয় 
নয়। সেইজন্য পদার্থ হইতে জল সরাইয়! লওয়া হয়। জল দূর করার প্রণালীকে 
শুদ্ধীকরণ বলে। শুষ্জীকরণ দুই প্রকারে সম্ভব । 

ক। উত্তাপের সাহায্যে__যদি পদার্থট নিজে উদ্ধায়ী না হয় এবং উত্তাপে 

চিত্র ৩৮-_বায়ু চুল্ী 

বিযোজিত না হয় তবে উহাকে 

উত্তপ্র করিলেই জল বাম্পাকারে 

দূরীভূত হইয়া যাইবে। উত্তাপ 

প্রয়োগ করার জন্য ছুই প্রকার যন্ত্র 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে-_বান্ধু চুল্ী 
ও ষ্ভীম কোন্ঠ (212 0৮610. 21 

50620) 0৮০12) | যে জ্কল বস্তু 

অধিক উত্তাপ সহা করিতে পারে, 

তাহাদের একটি তামার প্রকোষ্ঠে 
রাখিয়।, সেই প্রকোষ্ঠটি দীপ- 

সাহায্যে গরম করা হয় (চিত্ত ৩চ )। 

আভ্যস্তরিক বায়ু উত্তপ্ত হইয়া পদার্থাটকে গরম করে এবং জল বাম্পীভূত হইয়া 
ষায়। ইহাই বাস্থু চুল্লী। যাহাদের বেশী উত্তাপে নষ্ট হইয় যাওয়ার সম্ভাবনা, 
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তাহাদের বাসু চুল্লীর মতই একটি তাশ্র-প্রকোষ্ঠে রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। 
এই বাক্সটির দুইটি প্রাচীর থাকে এবং এই ছুই প্রাচীরের মধ্যে জল থাকে । 

সেই জল নীচের দীপ-সাহায্যে উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকে । ট্টাম নির্গত হওয়ার 
জন্য উপরে একটি নির্গষপথ আছে। ট্টীামের উত্তাপে বাঞ্ের ভিতরের 

পদার্থগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং আস্তে আস্তে উহার জল অপসারিত হয়। 

এইখানে ভিতরের উষ্ণতা কখনও ১*০০০এর বেশী হইতে পারে না। ইহার 

নাম চ্তীম কোন্ঠ | 

খ। মিরুদনকারী সাহায্যে 
(35 06185 07811775 967869) £ 

কতকগুলি বস্ত আছে যাহার! 

অতি সহজে জল আকর্ষণ করিতে 4 
পারে। ইহাদের নিরুদনকারী ৬3 
বল! যায়। ফস্ফরাস্ পেণ্টোক- 

সাইড, সালফিউরিক আ্যাসিড 
ক্যালপিয়াম ক্লোরাইভ্ ইত্যাদি 
উত্তম নিরুদনকারী পদার্থ । যি চিত্র ৩ছ__্টীম কোষ্ট 

একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর একটি নিরুদনকারী এবং যে পদার্থ শু করিতে হইবে 

তাহা রাখিয়া দেওয় যায় তবে প্রথমে বায়ু হইতে সমস্ত জলীয় বাষ্প নিরুদনকা'রী 
বস্ত শোষণ করিয়! লইবে; বাযুতে জলীয় বাম্পের অভাব হইলেই পদার্থটি 

হইতে জল বাম্পাকারে বামুতে সধালিত হইবে । ইহাও আবার নিরুদনকারী 

শোষণ করিয়া লইবে। এইভাবে সিক্ত পদার্থটি হইতে সমস্ত জল নিরুদনকারীর 
ভিতর চলিয়া ঘীইবে। পদার্থটি জলমুক্ত হইয়া যাইবে। যে যন্ত্রে এই কার্য 

সম্পাদিত হয় তাহাকে শোষকাধার (06515091091) 

বল! হয় (চিত্র ৩জ)। গ্যাসীয় পদার্থের সহিত জল 

মিশ্রিত থাকিলে উহাকে প্রায়ই নিরুদনকারী কোন 

পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া উহার জল 

বিতাড়িত কর। হয়। বিভিন্ন রকমের "গ্যাস টাওয়ার" 

সরি বা “ওয়াসার” (৪9৩) এই জন্য ব্যবহৃত হইয়। 

চিত্র ৩জ-_শোষকাধার থাকে (চিত্র ৩ওঝ)। 

াযাছাযাাছ 
রাগ 
লি 
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০৩০৪০ 
০৬2০, 

চিত্র ৩ওঝ-_গ]াস টাগযার চিত্র ৩ওঝ- গ্যাস ওয়াসার 

মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করার প্রণালী 
পাতন, দ্রাবণ, পরিক্রতি ইত্যাদি যে সমস্ত গ্রণালীর আলোচন। কর! হইয়াছে, 

এই সমস্তই মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
কিন্ত কোন্ ক্ষেত্রে কি উপারর অবলম্ধন করিতে হইবে তাহা উপাদানের উপর 
নির্ভর করে। ছুই-একটি উদাহরণ দেওয়া ঘাইতে পাবে। 
, ১। বারুদের উপাদান পৃথকীকরণ ১ বারুদের তিনটি উপাদান-_ 

গম্ধক, সোরা এবং কাঠকয়ল! ইর্ণ। খানিকটা বারুদ একটি বীকারে নিয়া কার্বন 

ডাই-সালফাইড্ দিয়া ভাল করিয়া নাঁড়িলে, উহাতে গন্ধক দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু 
অপর ছুইটি উপাদান দ্রবীভূত হইবে না। একটি ফিণ্টার কাগজের সাহায্যে 
এখন এই সংষিশ্রণটিকে পরিল্রীবণ করিলে সোর1 ও কমলার শুঁড়া অবশেষ 
পাওয়া যাইবে এবং গন্ধক-দ্রবণের পরিক্রৎ পৃথক হইয়া আসিবে । এই দ্রবটিকে 
বাতাসে রাখিয়া দিলে কার্ধন ডাই-সালফাইড্ বাম্পাঁকারে উড়িয়া! যাইবে এবং 

পাত্রটিতে গন্ধক পড়িয়া থাকিবে । সোর। ও কয়লার মিশ্রণটিকে জল দিয়া উত্তপ্ত 

করিলে সোরা ভ্রবীভূত হইবে এবং ইহাকে পরিজ্রীবণ করিয়! কয়ল1 পৃথক করিয়! 
লইতে পারা যাইবে। সোর! জলে দ্রবীভূত হওয়ায় যে পরিস্রৎ পাওয়া যাইবে 
তাহাকে গরম করিয়া জল বাম্পীভূত করিলেই সোরা পাওয়া যাইবে । এইভাবে 
উপাদান তিনটি পৃথক করা হয়। 
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২। জবণ, নিশাদল+ বালু ও লোহাচুরের মিশ্রণ হইতে উপাদান 
চারিটি পৃথক করিতে হইবে। 

মিশ্রণটি প্রথমে একটি কাগজের উপরে বিস্তৃত করিয়া! একটি ভাল চুঙ্ধকের 
সাহায্যে লোহাচুরগুলি আকর্ষণ করিয়া টানিয়৷ আনিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ 
চম্বক সধশলন করিয়া সমস্ত লোহাটুর আকৃষ্ট করিয়া লইতে হইবে। এইবূপে 

একটি উপাদান পৃথক হইল। লোহাচুর সরাইবার পর, মিশ্রণটি একটি খর্পরে 
রাখিয়া! একটি ফান্লে উল্টা করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এখন খর্পরটিকে 
তারজালির ওপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে আস্তে আস্তে গরম করিলে নিশাদল' 
উর্ধপাঁতিত হইয়া ফানেলের গায়ে জমাট বাধিবে। বথেষ্ট সময় দিলে সম্পূর্ণ 
নিশাদল এই রকমে আলাদা কর! যাইতে পারে। এখন বাকী থাকিবে লবণ 
ও বালু। এই ছুইটিকে জলের সহিত গরম করিলে লবণ দ্রবীভূত ইইয়! যাইবে । 
পরিক্রত করিলেই বালু পৃথক হইয়া! যাইবে এবং দ্রবণটিকে উত্তাপের সাহায্যে 
শুক করিলে লবণ পাওয়া যাইবে । এইভাবে চারিটি উপাদান পৃথক কর 

সম্ভব। 

চতুর্থ অধ্যায় 

জড পদার্ধের নিত্যতাঘাদ 3 স্তর অবিনাশিতা 

ম্যাগনেসিয়াম যখন আগুনে পোড়ান হয় তখন উহা অতি উজ্জ্বল আলো 

বিকিরণ করে এবং ভম্মে পরিণত হইয়া যাঁয়। ম্যাগনেসিয়াম খগ্ডটি ষদি পুড়িবার 

পূর্বে একটি খর্পরে ওজন করিয়া লওয়। হয় এবং পরে উহাকে সেই খর্পরেই 

তম্মীভূত করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া আবার ভম্মটি ওজন করা! হয়, তবে দেখা যায় যে 
ভশ্মের ওজন ম্য।গনেসিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী । একটি রাসায়নিক পরিবর্তনের 

ফলে ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে । সেই রকম খানিকটা লৌহ ষদ্দি ওজন করিয়া 

কয়েক দিন ব'তাদে ফেলিয়া রাখা হয় তবে উহাতে মরিচ। পড়ে। পরে যদি 

উহাকে আবার ওজন করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ওজন বাড়িয়া 
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গিয়াছে । যদি এক টুকরা! তামা ওজন করিয়া চিমট1 দিয়া ধরিয়! আগুনে 

উত্তপ্ত কর! হয় তবে উহা আস্তে আস্তে কাল হইয়া! যায়। এক্ষেত্রেও রাসায়নিক 

পরিবর্তন ঘটায় তাম কপার অক্সাইড্ হইয় যায়। ঠাণ্ডা হইলে পর ষদ্দি উহাকে 
ওজন করা হয়, ওজনের বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাইবে । এই সমন্ত পরীক্ষা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় বস্তুর ভর বৃদ্ধি পায় বা নৃতন বস্তর 
স্ষ্টি হয়। 

আবার মোমবাতিটি যখন পুড়িতে থাকে, স্পষ্টই দ্রেখা যাঁয় উহার ক্ষয় 

হইতেছে। সুতরাং উহার ওজন তো! কমিবেই। কয়ল] বা কাঠ যখন পোড়ে, 
তখন যেটুকু ভন্ম থাকিয়া যায় তাহার ওজন উহাদের নিজেদের ওজনের চেয়ে, 

অনেক কম। কেরোসিন বা ম্পিরিট পোড়াইলে' কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 
অতএব এই সমস্ত পদার্থের পরিবর্তনে বস্তর ভরের বিনাশ হয়। ইহাতে আপাততঃ 

মনে হয় এই সব জড় পদার্থ লয় পাইতেছে বা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে । 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এই সকল ধারণ! ঠিক নহে । জড় পদার্থের 

হকি হইতে পারে না, তাহাদের ধবংসও নাই । স্তুলজ্ঞানে যাহাকে আমবা বস্তর 

স্যপ্টি বা] ধংস বলিয়া মনে কবিতেছি, বস্তুতঃ উহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র । 

ম্যাগনেসিয়'ম যখন ভস্মে পরিণত হর তখন বাধু হইতে অক্সিজেন উহার সহিত 

সংযোজিত হয়। যদি এই ম্যাগনেসিগ্রাম এবং যে অক্সিজেন উহার সহিত যুক্ত 

হয়, উভয়ের ওজন আমর লই, তবে দেখিব ভস্মের ওজন উহাদের ছুইটির ওজনের 

সমান। অতিরিক্ত কোন বস্ত্র উৎপত্তি হয় নাই। তামার বা লোহার মরিচার 
ওজন-বৃদ্ধির হেতুও একই । কোন ক্ষেত্রেই বাস্তবিক পক্ষে পদার্থের ওজন-বৃদ্ধি 
ঘটে নাই। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্থ অংশ গ্রহণ করে তাহাদের 

সকলের ওজন লইলে দেখা যাইবে যে ওজন মোটেই বুদ্ধি পায় নাই । 

আবার মোমবাতিটি যখন পোড়ে তখন মনে হয় বস্তর বিনাশ সাধিত হইল । 

কিন্তু ইহা সত্য নহে । মোম যখন পোড়ে তখন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত 

হইয়া উহ ছুইটি অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয় ; একটি জলীয় বাম্প, অপরটি 
অঙ্গারায় ব! কার্বন ডাই-অক্সাইভূ। উহারা গ্যাসীয় এবং অনৃশ্ট বলিয়া আমরা 
সচরাচর উহাদের লক্ষ্য করি না এবং মোমবাতির ক্ষয় বা বিনাশ হইল মনে করি। 
মোম্বাতির একটি পরীক্ষ1 ছারা ইহা প্রমাণ করা যায়। 
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পরীক্ষাঃ একটি কাচের চিমনীর নীচের মুখটি একটি ছিত্র-যুক্ত ছিপি 
আটিয়া বন্ধ কর। ছিপির উপর 
একটি ছোট মোমবাতি বসাইয়! 

দাও (চিত্র ৪ক)। চিমনীর উপরের 

সুখটিও একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ কর 

এবং এই কর্কের ভিতর দিয়া একটি 
বাকান কাচনল প্রবেশ করাইয়। 

দাও।। কাচনলের বাহিরের দিকটি 

পর পর ছুইটি 0-নলের সঙ্গে যুক্ত চিত্র ৪ক-_মোমবাতির দহন 
করিয়া দাও। একটি [0-নল কষ্টিক পটাস্ এবং অপরটি বিশুঞ্ষ ক্যালসিয়াম 
ক্লোরাইভ্ দ্বারা ভণ্তি কর। 

ঢু-নল ছুইটি সহ চিমনীটিকে প্রথমেই একটি নিক্তিতে বাঁধিয়া! ওজন করিয়া 

লও। অতঃপর শেষের [ঢ্-নলটির সহিত জলপুর্ণ একটি বাতচোষক (83917801) 

জুডিয়! দাও। এখন মোমবাতিটি জালাইয়া দাও এবং বাতচোষকের ই্টপ্ককৃটি 

খুলিয়! দাও। উহা! হইতে জল বাহির হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর 
নীচের কর্কের ভিতরের ছিদ্র দিয়! বাতাস প্রবেশ করিতে থাকিবে । এই বাতাসে 
মোমের দহন-কাধ্য চলিতে থাকিবে । মোমবাতিটি অনেকক্ষণ যাবৎ পোড়ান 

হইলে ট্টপ্ককৃটি বন্ধ করিয়া দাও। আর বাতাস চিমনীতে ঢুকিবে না এবং 

মোনবাঁতিটিও নিভিয়া যাইবে। যন্ত্রটি ঠাণ্ডা হইলে পর, আবার চিমনীটিকে 
ঢু-নল ছুইটি সহ ওজন কর? দেখিবরে এখন ওজন অনেক বেশী হইয়াছে। 

সাধারণভাবে মনে হয় মোম পুঁড়িয়া ধংস হইল, কিন্তু ওজনে দেখা গেল যে ওজন 
বৃদ্ধি পাইল। প্রকৃতপক্ষে ইহার একটিও ঠিক নয়। মোম যখন পড়িল, তখন যে 

,অঙ্গারায় হইল তাহা বায়ুক্োতে গিয়া কষ্টিক পটাসের ঢ-নলে শোষিত হইয়া 

রহিল; কারণ, কষ্টিক পটাস্ উহাকে দ্রুত শোষণ করিয্া লইতে পারে। সেই 
রূপে অপর পদার্থ অর্থাৎ জলীয় বাম্পটিও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পূর্ণ নলে 
শোষিত হইয়া! রহিল। মোম পোড়ানর রাসায়নিক পরিবর্তনে মোম এবং বায়ু 

( অথবা উহার অক্সিজেন ) অংশ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু প্রথমে ওজন করার 

সময় আমর! মোমের ওজন করিয়াছি, বাহির হইতে ষে বায়ু প্রবেশ করিয়া 

' রাসায়নিক নংযোগ সাধন করিল তাহার ওজন লই নাই। পরীক্ষার পরে যে ওজন 
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লওয়া হইল, তাহা! এ বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভৃত উভয় পদার্থের ওজন। সুতরাং ওজন 
বাড়িয়াছে। যদি পূর্বে কোন উপায়ে মোম এবং অক্সিজেন দুইয়েরই ওজন লইতে 

পারা যাইত তবে সেই ওজন ও পরবর্তী ওজন একই হইত। মোম অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন এই ছুইটির যৌগিক পদার্থ। পুড়িবার সময় ইহারা অক্সিজেনের 
সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারামত্র ও জলীয় বাম্প হইয়াছে । এই পরিবর্তনে বস্ত্র ভর 
কমে নাই বা ধ্বংস হয় নাই, শুধু রূপান্তর হইয়াছে মাত্র। 

মোমের মতই স্পিরিট, কাঠ, কেরোসিন পুড়িলে আমরা আপাতদৃষ্টিতে 

উহারা ধ্বংস হইল মনে করি, কিন্তু সেই সব দহনের সময় যদি পূর্বাপর সমস্ত 
জিনিষের ওজন লইতে পারি, তবে দেখা যাইবে বিক্রিয়ার ফলে ওজনের কোন 

হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই । 

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে বোঝা যায়, বস্তর ধ্বংস নাই এবং কোন প্রকার 
বিক্রিয়ার ফলেই বস্তর স্থষ্টি সম্ভব নয়, যার্দিও বস্তর রূপান্তর বা পরিবর্তন সর্ববদাই 
ঘটান সম্ভব। বন্তর এই অবিনাশিতা বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র প্রথমে যুক্তি ও 

পরীক্ষ। দ্বারা প্রমাণ করেন। 

ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষা! 8 একটি কাচের বকমস্ত্রের ভিতর কতটুকু টিন 
ভরিয়া! তিনি বকষস্ত্রের মুখটি গালাইয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর 

তিনি উহা ওজন করিলেন। পরে বকষস্ত্রট তিনি কয়েকদিন ধরিয় ক্রমাগত 

উত্তপ্ত করিলেন। উভ্ভাপের ফলে টিন অভ্যন্তরস্থ বাধুর সঙ্গে সংহত হ্ইয় 

খানিকটা পরিবন্তিত হইয়! গেল (টিন অক্সাইড হইল )1 বকযস্ত্রটি ঠাণ্ডা করিয়। 

আবার তিনি উহা! ওজন করিলেন; দেখ! গেল ওজনের কোন প্রকার তারতম্য 
হয় নাই। অুতরাং তিনি গিদ্ধান্ত করিলেন, রাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে বস্তর রূপান্তর 

ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বস্তর বিলোপ বা বুদ্ধি হয় নাই । 

স্তরাং ল্যাভয়সিঘর বলিলেন, “ঘে কোন রাসায়নিক বা অবস্থাগত পরিবর্তনে 
বস্তর রূপাস্তর ঘটে মাত্র, কিন্ত পূর্ব্বে বাঁ পরে ওজনের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। 
বন্তর বিনাশ নাই, বন্ত অবিনশ্বর । শুন্য ভর হইতে পদার্থের ষ্টি সম্ভব নয়, 
আবার জড়বস্তকে ধ্বংস করিয়! কেবল মাত্র শুহ্যে মিলাইয়! দেওয়াও সম্ভব নয়।” 
শূন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি এবং জড়ের শৃন্তে পরিণতি সম্ভব নয়। উনবিংশ 
শতাবীতে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এই নিয়মের সত্যতা প্রযাণিত 
হইয়াছে । এই নিয়মকেই জড়পদ্ধার্থের নিভ্যতাবাদ (০৭ 0£ 003150752- 
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09 01 22961) বলা হ্য়। জড়বিজ্ঞানের ইহা একটি মূলস্ন্তর এবং এই সত্য 

অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিতে 

নিরস্তর বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু বন্তজগতের মোট পরিম!'ণের 
কোন হাস-বৃদ্ধি হয় না। 

ডাল্টনের পরমাণুবাদের দিক হইতে বিচার করিলেও আমরা এই নিয়মের 
সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের অণুগুলি 
বদ্লাইয়৷ অন্যরকম অণুর স্থষ্টি হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরমাণুর ছারা পদার্থটি গঠিত 
তাহাদের বিনাশ বা বিলোপ হয় না। কেবল নৃতন রকমে এ পরমাণুগুলি 
সঙ্জিত হইয়া নৃতন অগুর হৃষ্টি করে। ইহাই ভাল্টনের পরমাণুবাদ। 
ডাল্টনের মতে পরমাথুগুলির ওজন নির্দিষ্ট এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে 
তাহাদের সংখ্যারও কোন হ্বাস-বৃদ্ধি হয় ন।; অতএব, পদার্থেব বিকার ব1 রূপাস্তর 
হইলেও তাহাদের ওজন বদলাইতে পারে না। ইহাই জড়পদার্থের নিত্যতাবাদের 
কারণ। 

জড়পদার্থের অবিনাশিতা সহজে প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা! অনায়াসে 
করা যাইতে পারে। 

(১) ল্যান্ডোল্টের পরীক্ষা! £ ল্যান্ডোল্ট্*একটি স্থন্দর উপায়ে বন্তর 
অবিনাশিত প্রমাণ করেন। তিনি চু-আকারের একটি নল লইতেন। উহার 
নীচের দিক বন্ধ থাকিত (চিত্র ৪খ)। এই নলটির ছুই বাহুতে তিনি দুইটি 
দ্রবণ লইতেন, যাহারা পরস্পরের সহিত একত্র হইয়া 

রাসায়নিক ক্রিয়া কারতে পারে। তারপর নলটিকে 

সোজা রাখিয়া তিনি সন্তর্পণে উহার উপরের মুখ দুইটি 
গালাইয়া বন্ধ করিয়া দিতেন। অতঃপর একটি 

উত্তম স্ুবেদী নিক্তিতে উহ1 ওজন করিতেন । তৎপর 

নলটি ভাল করিয়া ঝাকাইলে ভ্রবণ ছুইটি একত্র হইয়! 

রাসায়নিক পরিবর্তন হইত। উহাকে আবার ওজন 

করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রেই এই 
রকম রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কোন ওজন কমে - 

নাই বা বাড়ে নাই। চির ামিভোর 
এই পরীক্ষাটি আরও সহজে করা যায়। একটি শঙ্কুকুপীতে অল্প পটাসিয়াম 



৫৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

আয়োডাইভ্ দ্রবণ এবং একটি টেষ্টিউবে মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লও । 
টেষ্টটিউবটি এমন ভাবে সন্তর্পণে কৃপীর ভিতরে রাখ 
(চিত্র ৪গ), যাহাতে ছুইটি দ্রবণ মিশিয়া না যায়। কুপীটির 

/ মুখ কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া! ওজন কর এবং তারপর জোরে 
/ 7 কৃগীটি নাড়িয়৷ দাও। ছুইাটি দ্রবণ একত্র হইলেই উহ] 

উ হইতে লাল অধঃক্ষেপ (1১:০০110৩) বাহির হইয়া 

তে আসিবে । ইহ একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া । পরে আবার 

কৃপীটির ওজন লও, দেখিবে ওজন একই আছে। 
চিত্র গগ-বন্তর শিতাতাবাদ ইহাতেই বস্তর নিত্যতাবাদ প্রমাণিত হইল। পটাস্ 
আয়োডাইভ্-এর পরিবর্তে অন্যান্য উপযুক্ত দ্রবণ লইয়াও পরীক্ষা করা যাইতে 
পারে; যেমন, সিলভার নাইট্রেটু এবং হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্ ইত্যাদি । 

(২) পরীক্ষা! ঃ একটি শক্ত ও পুরু কাচের কুগী লও। উহার মুখটি যেন 
একটি রবারের ছিপিদ্বার1 বন্ধ কর] বায়। রবারের কর্কটি ছিদ্র করিয়! দুইটি তামার 

তার, ক? ও «খ?, প্রবেশ করাইয়া দাও (চিত্র ৪ঘ)। “ক? তারটির শেষপ্রান্তে 

একটি ছোট তামার বাটি আছে। এখ? তারটি প্রা “খ এক" 
সেই বাটিটি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে, কিন্তু বাটিটি স্পর্শ বে 
করিবে না। ছোট একটু গন্ধকের টুক একটি সরু প্রাটি- 

নামের তারে জড়াইয়া এ বাটিতে রাখ এবং প্রাটিনামের | 

এক প্রান্ত “খ” তারের শেব প্রান্তে জুড়িয়া দাও। রবারের ূ 
কর্কটি এখন কৃপীর মুখে আটিয়া দাও এবং সবন্থদ্ধ উহা 
ওজন কর। “ক? এবং «খ” তারের বহির্ভাগ ছুইটি 

একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে সংযুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ র 
তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে এবং গ্লাটিনামের ৰ ৯ 

তারটি উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া! উঠিবে। উত্তাপ্র সংস্পর্শে শ 

গন্ধকখণ্ড মধ্যস্থ বায়ুর সাহায্যে জলিয়া উঠিবে এবং টার / 

সালফার ডাই-অক্সাইভ্ গ্যাসে পরিণত হইবে। বিছ্যুৎ- চিত্র ৪ঘ__বন্তর অবিনাশিত। 
প্রবাহ বন্ধ করিয়! কৃপীটিকে ঠাণ্ড। কর এবং কৃপীটির আবার ওজন লও। দেখিবে 
এজনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। গন্ধকের রাসায়নিক পরিবর্তনে কোন বন্বর 
হৃষ্টি বা লয় হয় নাই। 
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(৩) পরীক্ষা £ একটি ছোট অথচ শক্ত কাচকৃপী লইয়া তাহার অর্ধাংশ 
জলে ভণ্তি কর। উহার মুখটি একটি রবারের কর্ক ছারা আটিয়া দিতে হুইবে। 
এই কর্কের ভিতর দরিয়া ছুইটি প্লাটিনামের তার ও একটি ষ্টপ-কক্ প্রবেশ করাইয়। 

দিতে হইবে। প্রাটিনামের তার দুইটির শেষ মাথায় ছুইটি প্রাটিনামের পাত 
লাগান থাক] চাই (চিত্র ৪৪)। প্রথমতঃ ই্টপ-ককৃটিকে পাম্পের সঙ্গে জুড়িয়া 

কৃপীর মধ্যস্থ বায়ু বাহির করিয়া লও । এখন এই কুপীটিকে নিক্তির একটি পাল্লার 
সঙ্গে উন্ট। করিয়া বাধিয়া ওজন কর চিত্র ৪চ৮)। প্লাটিনামের পাত দুইটি এখন 

চিত্র ৪ চিত্র ৪চ 

জলের ভিতরে থাকিবে । এইবার প্রাটিনামের তার দুইটির বহিঃপ্রাস্ত একটি 

ব্যাটারির ছুই প্রান্তে সংযুক্ত করিলেই জলের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ প্রবাহ যাইবে। 

জল উহাতে বিযোজিত হ্ইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হইবে। 
কয়েক মিনিট পরে বিছ্যুত্প্রবাঁহ বন্ধ করিয়া দাও এবং আবার উহার ওজন লও। 

ওজনের কিছুমাত্র তারতম্য দেখিবে না । অর্থাৎ, জল বিশ্লেষিত হইয়া গেলেও 
ওজন ঠিকই থাকে । এই সকল পরীক্ষাদ্ধার| ম্প্ইই বোঝা যায়-_বস্তর বিনাশ 
নাই, জড় অবিনশ্বর 



পঞ্চম অধ7ায় 

রাসায়নিক সংজ্ঞা 3 চি, সঙ্কেত ও সসীকরণ 
সহজ প্রকাশভঙ্গী বিজ্ঞানের একটি প্রধান বিশেষত্ব । রাসায়নিক পরিবর্তন 

বা বিক্রিয়া সহজে বোধগম্য করার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম প্রচলিত 

আছে। এই সকল নক্কেত বা চিহ্বের সাহায্যে খুব সংক্ষেপে সমস্ত রকম রাসায়নিক 
রূপান্তর বা ক্রিয়া প্রকাশ করা সম্ভব। ইহাতে সময়ের অপচয়ও অনেক কম হয়। 

৫-১। চিন (3520901) £ মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষেপকে চিহ্ন 
বলে। সাধারণতঃ নামের আগ্ক্ষরের দ্বারা মৌল চিহ্নিত হয়) যেমন হাইড্রোজেন 
নু, অক্সিজেন ০, কার্বন 0, ইত্যাদি । একই আগ্ক্ষরবিশিষ্ট বিভিন্ন মৌল 

থাকিলে উহাদের চিহ্ন নির্ধারণ করিতে প্রথম অক্ষরটির সহিত নামের আর 

একটি অক্ষর যুক্ত করিয়া দেওয়া! হয়। বলা ঝ[হুল্য, এ জাতীয় ঘৌলগুলির মধ্যে 

একটিকে শুধু প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। যেমন” 
বোরন--1307010--13 

ব্রোমিন_13101001176--131 

বেরিলিয়াম--] ৩:5111820- 73৪ 

বেরিয়াম-_13911017-138 

বিস্মাথ--71907100- 1)7 

অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক পদার্থের চিহ্ন তাহাদের ল্যাটিন নাম হইতে গ্রহণ 
কর হইয়াছে 7; যেমন £- 

বাংলা নামা ইংরেজী নাম" ল্যাটিন নাম চি 

তাত্র 00791 (001) ণে 

বর্ণ 0010 /01000 45 

রৌপ্য 51161 4১1050000) যি 

পারদ [1০10017% [70101591107 [7 

চিহ মাঞ্রেরই আদিক (042110056) ও মাত্রিক (0917110905৩) দুইটি 

দিক আছে। উহা! প্রথমতঃ মৌলটিকে বুঝায়; ঘিতীয়তঃ শুধু যদি চিহুটি 

লেখা ধায় তবে একটি মাত্র পরমাণু বুঝা যাইবে । কিন্ত একাধিক পরমাণু বুঝাইতে 
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হইলে চিহ্নটির নীচে ভান দিকে সেই রাশিটি লিখিতে হয়। ৮ ফসফরাসের 
চারিটি পরমাণু, 015 ক্লোরিণের ছুইটি পরমাণু ইত্যাদি । 

মৌলিক পদার্থের অণুগুলি এক বাঁ একাধিক পরমাণুসমবায়ে গঠিত। যথা, 
হাইড্রোজেন অধু দ্বিপরমাণুক ; স্ৃতরাং 175 লিখিলে উহা! হাইড্রোজেনের একটি 
অণু বুঝাইবে। অতএব চু হাইড্রোজেন-অণুর সম্কেত রূপে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। সেই রকম, ফসফরাস অণুর প্রকাশে 7 লিখিতে হইবে; কেন না, 
উহার অগুতে চারিটি পরমাণু থাক্কে। 

৫-২। সঙ্কেত (ঘ0]8) £ যৌগিক পদার্থগুলিকে তাহাদের নামের 
পরিবর্তে কতকগুলি চিহ্বের সমন্বয়ে প্রকাশ কর। যায়, ইহাকে «সহ্কেত” বলে। 

যৌগিক পদার্থগুলি একাধিক মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই সব গঠনকারী 
মৌলিক পদার্থের চিহ্ছের সাহায্যে যৌগিক পদার্থটির সক্ষেত স্থির করা যাইতে পারে। 

যেমন লবণ, সোডিয়াম (৪) এবং ক্লোরিণ (01) এই ছুই মৌলিক পদার্থের 
সংযোগে তৈযারী। অতএব লবণের সঙ্কেত [৪011 যে সমস্ত পরমাণু দ্বার 
যৌগিক পদার্থটির অথু গঠিত তাহারও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। লবণ অণুতে 
একটি সোডিয়াম পরমাণু ও একটি ক্রোরিণ পরমাণু একত্র যুক্ত থাকে । আবার 

সোডাতে প্রতিটি অণু দ্বইটি সোডিয়াম, একটি কার্বন ও তিনটি অক্সিজেন এই 
ছয়র্টি পরমাণুর সম্মিলনে স্থষ্ট। অতএব সোভার সন্কেত হইবে [৪5005 1 

প্রতিটি চিহ্বের নীচে ডানদিকের রাশি দ্বার। সঙ্কেতের মধ্যে সেই সেই পরমাণুর 
সংখ্য। নির্দেশ করা হয় । সালফিউরিক আমিডের সন্কেত [7959041 অর্থাৎ 

ইহার প্রতিটি অণুতে ছুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন 
পরমাণু আছে। 

কেবল সক্ষেতটি লিখিলে যৌগিক পদার্থের একটি মাত্র অণু বুঝায়। একাধিক 
অণু বুঝাইতে হইলে সক্কেতটির পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি লিখিতে হইবে । যেমন 
7 ম৪504--৭টি সালফিউরিক আযাসিডের অণু । 

সালফিউরিক অআ্যাসিভ যদি 91150 অথবা 04755 লেখা হয় তবে 
তাহাতে কোন ভূল হয় না। উহাকে [5505 এই ধরণে লেখার রীতি 

প্রচলিত হইয়! আসিয়াছে মাত্র । ফেবিক সালফেটুকে সন্কেতে লেখা হয় [০5 

(50,)51 যদি চ৩55১03£ লেখা হইত তাহাতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম 

হইত না। কিন্তু ফেরিক সালফেট্ ও সালফিউরিক আাসিডের সব্ন্ধ বুঝাইবার জন্য 
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ঢ৫5090$)8 এইভাবে উহার সঙ্কেত লেখা হয়। অতএব, মৌলিক এবং যৌগিক 
পদার্থের অপুর চেহ্িক প্রকাশকেই সক্কেত বলা হইবে 1 

৫-৩। সমীকরণ (7008810178) পদার্থমাত্রকেই যৌগিক বা মৌলিক 

হইতে হইবে। সুতরাং চিহ্ৃ ও সক্কেতের সাহায্যে যে কোন পদার্থ প্রকাশ করা 

সম্ভব। যখনই কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখনই কোন না কোন 
পদার্থ অংশ গ্রহণ করিয়া নৃতন বস্ততে পরিণত হয়। অতএব যাহারা রাসায়নিক 

বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল পদার্থ নূতন গঠিত হয়, তাহাদের 

সকলকেই চিহু ও সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। যাহারা রাসায়নিক 

পরিবর্তনে অংশ নেয় তাহাদিগকে বামদিকে এবং যে সমস্ত বস্ত ফলস্বরূপ 

পাওয়া যায় (0২০31651765) তাহাদিগকে ডানদিকে লিখিয়া, মাঝখানে একটি 

সমীকরণ চিহ্ন দিয় রাঁসায়নিক বিক্রিয়! প্রকাশ করাই রীতি; যেমন, জিঙ্ক 
(27০) সালফিউরিক আযাসিভ সহযোগে জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

করে। এই বিক্রিয়াটি প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে পারি-_ 

21001 9011)101010 4৯01055517৩ 50101020657 1750198612. 

চিহু ও সন্কেত দ্বারা ইহার প্রকাশ হইবে__ 
704-175905-2090++চুহ 

[পদার্থের মধ্যবর্তী+যোগ চিহ্ন “এবং” বুঝায় ; সমীকরণ চিহ্ছের অর্থ 
“রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা” । ৃ 

অর্থাৎ, জিঙ্ক এবং মালফিউরিক আাসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ার ছ্বার জিঙ্ক সালফেট 

এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হ্ইয়াছে । 

চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে 

“সমীকরণ” বলে। 

217609 ল27£-4-092 

উল্লিখিত এই সমীকরণ হইতে বুঝা যায়, মারকিউরিক অক্সাইড রাসায়নিক 
পরিবর্তনে মারকারি ( পারদ ) এবং অক্সিজেনে রূপান্তরিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
আরও বুঝা যায় যে ছুইটি মারকিউরিক অক্সাইড অণু হইতে ছুইটি মারকারি অনু 

এবং একটি অক্সিজেন অণু পাওয়া যায়। সতরাং, সমীকরণ হইতে রাসায়নিক 
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বিক্রিয়ায় শুধু যে বিভিন্ন জিনিষ পাওয়া যায় তাহাই নহে, তাহাদের পরিমাণেরও 
আভাষ পাওয়া যায়। 

26+4-3015-2 7605 

অর্থাৎ হুইটি লৌহ অণু তিনটি ক্লোরিণ অণুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে দুইটি 
ফেরিক ক্লোরাইভ্ অণু গঠন করে। 

রাসায়নিক সমীকরণে বীজগণিতের সাধারণ নিয়মগুলিও প্রযোজ্য । সমীকরণ- 

চিনের ডানদিকে ও বামদিকে যে কোন প্রকার পরমাণুর মোট সংখ্য! সমান হইতে 

হইবে। উল্লিখিত সমীকরণে উভয়দিকে ক্লোরিণ পরমাণুর মোট সংখ্য। ছয় এবং 

লৌহ পরমাণুর সংখ্যা ছুই । প্রত্যেক সমীকরণেই এই নিয়ম খাটিবে। ডাল্টনের 
পরমাণুবাদ এবং জড়ের নিত্যতাবাদদ হইতে আমর! জানি, পরমাণুর ধ্বংস নাই। 
বস্তর রূপান্তরে কেবলমাত্র তাহাদের অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । সুতরাং 

রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে পরমাথুর সংখ্যা একই থাকিবে তাহা স্থণিশ্চিত। 

রাসায়নিক সমীকরণ গঠনকালে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। 
কে) যে সমস্ত পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল বস্ত উৎপন্ন 

হয় তাহাদের সবগুলি জানা প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চিহ্ন বা! সঙ্কেত 

জানিতে হইবে । 

(খ) সমীকরণ প্রকাশ করিতে প্রত্যেকটি বস্তকে উহার অধুর সঙ্কেত দ্বার! গ্রহণ 

করিতে হইবে । পরমাণু গ্রহণ করিলে চলিবে না। 
(গ) সমীকরণ চিহ্ছের উভয় দিকে যে কোন প্রকারের পরমাণুর (অণুর 

মধ্যস্থিত) সংখ্যা এক হওয়| প্রয়োজন । এই জন্য প্রয়োজনান্থসারে বিভিন্ন 
পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হইবে । 

যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জলের উত্পত্তি। ইহ্। প্রকাশ 
করিতে আমরা লিখিতে পারি-_ 

[79-09-17809 

ইহাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বুঝ! যায় বটে, কিন্তু ইহা! নিয়মান্ুগত নহে। 
কারণ, এইখানে অক্সিজেনকে অণুর সঙ্কেত ছারষ্টপ্রকাশ করা হয় নাই। পরমাণুর 
সাহায্য প্রকাশ করা হইয়াছে । 

আবার, চ5105-2ার50 
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এইবারে সবগুলি বন্তই নিজ নিজ অণুতে লেখা হইয়াছে সত্য, কিন্ত সমীকরণটি 
নির্ভুল নহে। কেন না, হুইদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি এক নহে । 

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সঙ্গত সমীকরণ হইবে-_ 
2ান505-2750 

ইহাতে সমীকরণ-পদ্ধতির সব নিয়মই প্রতিপালিত হইয়াছে । 

সমীকরণ হইতে রাসায়নিক পরিবর্তন জানা যায় সত্য, কিন্তু কি অবস্থায় বা 
কত সময়ে বিক্রিম়াটি নিষ্পন্ন হয়, তাহ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 

 আস-৯সমনস নর 

যর্ত অধ্যায় 

নাসায়নিক সংযোগ-বিধিসমুহ 

রাসারনিক সংযোগের সময় যে-কোন পরিমাণ একটি মৌলিক পদার্থ যে-কোন 
পরিমাণ অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না । পরিমাঁণ- 

বিষয়ে রাসায়নিক সংষোগসমূহ কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে। বিজ্ঞানীর! 
পরীক্ষাদ্ধঃরা এই নিয়মসমূহের সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন” এবং কখনও ইহাদের 
কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন নাই। এই নিষম্গুলিকে রাসায়নিক সংযোগ- 
বিধিবা জুত্র বলা হয় (10৮5 01 075001051] 0010010117911012) | 

জড়ের নিত্যতাবাদে আমর! দেখিয়াছি ষে কোঁন রকম পরিবর্তনে পদার্থ গুলির 

মোট ভরের কোন হ্বাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না, বস্ত অবিনশ্বর । এইটিকে আমরা 
রাসায়নিক সংযোগ-বিধিসমূহের প্রধান সুত্র বলিতে পারি । “ক? এবং “খঃ নাষক 

দুইটি পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যদি «গা? এবং ্ঘ? নামক পদার্থে পরিণত 

হয়, অর্থাৎ ষদি 

ক+খম্গ+ঘ 

তাহা হইলে ক এবং খ-এরঞ্মোট ওজনকে গী এবং ঘ-এর ওজনের সমান 

হইতেই হইবে । 
ইহ! ব্যতীত আমরা এখানে আরও তিনটি হত্রের আলোচনা করিব । 
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পু ২৬০০৯ | স্ভিল্রান্সুলাভ সুত্র (1587 01 9070818101 1)701)0710778) ৫ 

যে কোন যৌগিক পদার্থ সর্বদাই নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থসমুহের দ্বারা গঠিত এবং 
সেই যৌগিক পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সর্বদা 'একই 

হইবে। 
একটি যৌগিক পদার্থ যে কোন উপাযেই প্রস্তুত হউক না কেন, উহাতে 

সর্বদাই একই মৌলিক পদার্থের সমাবেশ দেখ] যাইবে । উপরস্ত, এই মৌলিক 
পদার্থগুলির যে সমস্ত ওজন রাসায়নিক মিলনে অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের 

অন্ুপাতের কখনও পরিবর্তন হইবে না, সর্বদা একই থাকিবে। যেমন, বিভিন্ন 

উপায়ে জল প্রস্তত কর! সম্ভব। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যখনই যে অবস্থাতে জল 

লওয়া যাঁউক না কেন, দেখা যাইবে যে উহা দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত। আবার, যেখানে যে অবস্থাতেই জল বিশ্লেষণ করা 
হয়, সেখানেই দেখা যায় যে ৮ ভাগ অক্সিজেন (ওজনে ) ১ ভাগ হাইড্রোজেনের 

সঙ্গে সংযোজিত আছে । অর্থাৎ, জলে সব সময়েই হাইড্রোজেন ও অক্মিজেন 

১১৮ এই ওজন-অন্গপাতে বন্তমাঁন। অবশ্ত ইহ! হইতে একথা বুঝায় না ষে 

ভাইড়োজেন ও অক্সিজেন অন্য কোন ওজনের অনুপাতে মিলিত হইতে পারে না। 

বস্তুতঃ, হাইড়োৌজেন ও অক্সিজেন ১ £ ১৬ ওজনের এই অন্নুপাতেও সংযুক্ত হইয়া 

থকে । কিন্ত এই প্রকার সংহতিতে জল হ্য় না। যখন একই মৌলিক পদার্থ- 

সমূহ বিভিন্ন ওজনের অনুপাতে সংযুক্ত" হয় তখন তাহারা বিভিন্ন যৌগিক 
পদার্থের শ্য্টি করে। একই যৌগিক পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির ওজনের 
অন্ুপাতের তারতম্য কখনও হইতে পারে না। জলে যেঘন হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেনের অগ্রপাতটি স্থির বা অপরিবর্তনীয়, তেমনি অন্ত যে-কোন যৌগিক 

পদ্ার্থেও তাহার মৌলিক পদার্থসমৃহের ওজনের অন্তপাতটি নির্দিষ্ট । যেমন, 
চিনিতে সর্বদাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও গনিত ওজনের অনুপাত যথাক্রমে 
৭২2১১ 2৮৮। 

অতএব আমরা বলিতে পারি, যৌগিক পদার্থমাত্রই নি মৌলিক পদার্থের 
নিদ্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে গঠিত। ইহাকেই স্থিরাম্ুপাত সুত্র বলে। 

এই স্থত্রটির সম্বন্ধে বহুরকম পরীক্ষা হইয়াছে। ষ্াস্ 555) বিভিন্ন উপায়ে 

সিলভার ক্লোরাইড (4801) তৈয়ারী করিয়! উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিম! 
দেখাইয়াছেন ষে সিলভার ও ক্লোরিণের ওজনের অনুপাত সর্ধদাই এক। এই 
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রকম আরও শত শত পরীক্ষা দ্বারা স্থিরান্ূপাত স্তরের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করা হইয়াছে । 

ডাল্টনের পরমাণুবাদ হইতেও আমরা স্থিরাহ্পাত সুত্রে পৌছাইতে পারি । 
ধর, “ক? এবং «ধা দুইটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে “গ” নামক যৌগিক 

পদার্থটি গঠিত। পরমাণুবাদ অনুসারে “শী” পদার্থের অণুগুলি “ক? এবং “খ*এর 
পরমাণুর সমাবেশে স্থষ্ট। ধর, পাচটি “ক? পরমাণু ও তিনটি *খ? পরমাণু মিলিয়। 

“এর অধু গঠন করিয়াছে । মনে কর, “ক*এর পরমাণুর ওজন -% ৪3, 
“ধঃ-এর পরমাণুর ওজন -9 ৪09) তাহা হইলে “শী*এর প্রতিটি অগুতে 

5% 2015 “ক? এবং 39 £05 এ” বর্তমান। অর্থাৎ, তাহাদের ওজনের অনুপাত ৃ 

5% : 31 যে কোন পরিমাণ “গা” উহার অণুর সমষ্টি মাত্র, এবং অণুগুলি 

সর্বতোভাবে সরশ। অতএব যে কোন %-সংখ্যক অণুতে “ক? এবং ঞ্"-এর 
পরিমাণের অন্থপাত হইবে 5%% : 3%9 7 5% : 39 অথাৎ অণুপাতটি নিদ্দিষ্টই 

হইবে । ইহাই স্থিরাঙ্পাত সুত্র । 

২৬০-২। ও০শান্ুলাভি সুভ থ, 01 7700161719 1)70007110178) £ 

একটি মে'লিক পদার্থ যখন অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে ঘুক্ত হইয়া! ছুই 
বা ততোধিক যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি করে তখন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে মৌলিক 
পদার্থগুলির ওজনের অন্পাত বিভিন্ন হয়। উহাদের একটি মৌলিক পদার্থের 
নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অপরটির যে বিভিন্ন ওজন সংযুক্ত হয়, সেই বিভিন্ন 
ওজ্নগুলির মধ্যে একটি সরল অস্পাত সর্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। 

মনে কর, “ক” ও ণ্খ মৌলিক পদার্থ দুইটি হইতে “গা” এধং গ্ঘ? দুইটি 
যৌগিক পদার্থ পাওয়! যায়। স্থিরান্পাত নিয়মানসারে *গী” যৌগিক পদার্থে 
“ক? ও *খ*-এর ওজনের একটি নিদিষ্ট অনুপাত আছে। সেই রকম “্ঘ, 

যৌগিক পদার্থেও উহাদের একটি নিদ্দিষ্ট অন্থুপাত আছে। অতএব, নির্দিষ্ট 

পরিমাণ “ক'এর সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ এখ? যুক্ত হইয়াছে । «খ*এর 

এই বিভিন্ন ওজনগুলি যদৃচ্ছ হইতে পারে না; এই ওজনগুলির ভিতর একটি সরল 
অন্পাত থাকিবে । “সরল অনুপাত” বলিতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পূর্ণ সংখ্যার 

অনুপাত বুঝায়। ক্ষুদ্র রাশিগুলি ১০-এর নীচে হওয়া বাঞ্ছনীয় । ১১,১২২, 

৩৪, ৫ £ ৭ ইত্যাদিকে সরল অনুপাত মনে করা হয়; ৩৫ £ ৫৮ অথবা ১৭২ হ 

৩৮৩ এই প্রকার অনুপাতকে সরল অনুপাত বলা হয় না। 
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এখন ছুই একটি বাস্তব উদাহরণ লওয়া যাঁউক। 

(ক) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুইটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে ছুইটি 
যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়__জল এবং হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ। এই ছুইটি 
পদার্থে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অন্রপাত নিম্নরূপ £-_- 

যৌগিক পদার্থ ওজনের অনুপাত 

হাইড্রোজেন £ অক্সিজেন হাইড্রোজেন £ অক্সিজেন 

১) জল ৯ রর ৮ ২ 5 ১৬ 

২। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ১ £ ১৬ ] ক ৃ ১: ১৬ 

অতএব নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেনের (১ ভাগ) সঙ্গে যে বিভিন্ন 

পরিমাণের অক্সিজেন যুক্ত হইতে পাবে তাহার অনুপাত ৮ £ ১৬ অর্থাৎ ১:২1. 

ইহা একটি সরল অন্রপাত। অথবা, বলিতে পার! যায়, নিদ্দিষ্ট পরিমাণ অক্সি- 
জেনের সঙ্গে (১৬ ভাগ) যে বিভিষ্ন পরিমাণের হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাহার 
অন্গপাত ২ ১। 

(খ) পারদ ও ক্লোরিণের সহযোগে ছুইটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হত 
মারকিউরাস ক্লোরাইভ্ এবং মারকিউরিক ক্লোরাইছ্। এই দুইটি পদার্থে মৌলিক 
উপাদানগুলির অনুপাত নিয়ে দেওয়। গেল ১ 

যৌনিক পদার্থ ওজনের অনুপাভ 
পারদ : ক্লোবিণ পারদ £ ক্লোরিণ 

১। মারকিউরাস ক্লোরাইড ২০০৬ 2 ৩৫৫ ২০৩৬০ ৩৫৫ 

২। মারকিউরিক ক্লোরাইভ ২০০৬ £ ৭১ | 5) ৃ 

অতএব নিদ্দিষ্ট পরিমাণ পারদের সঙ্গে (২০০৬ ভাগ) যে বিভিন্ন পরিমাপ 
ক্লোরিণ ঘুক্ত হয় তাহার অন্থপাত ৩৫৫ : ৭১ অর্থাৎ ১২ ইহাও সরল 

অহ্ুপাত। 

পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্লোরিণের সঙ্গে (৩৫৫ ভাগ ) ষে বিভিন্ন পরিমাণ 

পারদ যুক্ত হইয়াছে তাহার অনুপাত ২০০৬ £ ১০০৩ অর্থাৎ ২ঃ ১1 ইহাও 

সরল অনুপাত । 

(গ) লৌহ, এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়াতে তিনটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া 

১০০৩ ৪5 ৩৫৫ 
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গিয়াছে। ফেরাস, ফেরিক, এরং ফেরোসোফেরিক অক্সাইড । বিঙ্লেষণে 

উহাদের উপাদানগুলির অনুপাত এইরূপ জানা গিয়াছে £-- 

যৌগিক পদার্থ ওজনের অনুপাত 
লৌহ £ অক্সিজেন লৌহ £ অক্সিজেন 

১। ফেরাস অক্সাইড ৫৬ 2 ১৬ ) ৫৬ £ ১৬ 
১। ফেরিক অক্সাইড ১১২ 2 ৪৮ ] অর্থাৎ * £ ২৪ 

৩। ফেরোসোফেরিক অক্সাইভ ১৬৮ £ ৬৪ ৫৬ £ উল 

অতএব, নির্দিষ্ট পরিমাণ লৌহের (৫৬ ভাগ) সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের অক্সিজেনের 
অনুপাত ১৬ £ ২৪ £ স্ অর্থাৎ ৬:৯৮ ইহাও সরল অঙন্গপাত। এই রকম, 

আরও বহু উদাহরণ দেওয়া ঘাইতে পারে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে “বিভিন্ন ওজনের একটি মৌলিক পদাথ যদি 

নির্দিষ্ট ওজনের অপর একটি মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক 
পদার্থ গঠন করে, তাহা হইলে প্রথম মৌলিক পদাথের বিভিন্ন ওজনগুলি একটি 
সরল অনুপাতে থাকে ।” উহাকেই গুণানুপাত সূত্র বলা হয়। 

গুণান্পাত সুত্রটি ডাল্টনের পরঘাণুবাদ হইতে সমর্থন করা ষাইতে 
পারে। 

মনে কর, “4৯” এবং 43" দুইটি মৌলিক পদার্থ এবং উহাদের পরমাণুর ওজন 
যথাক্রমে £ £০5 এবং 9 ৪7751 48৬ এবং 1)-এর সংযোগে যদি দুইটি 

যৌগপদার্থের স্থষ্টি হয় তবে উহাদের অণুগুলি ডাল্টনবাদ অনুসারে “৬ এবং 23৮ 

এর পরমাণুর সমাবেশে হইয়াছে । মনে কর, প্রথম পদার্থের অণুতে একটি “4১, এবং 

একটি ৭3" পরমাণু আছে এবং দ্বিতীয় পদার্থের অণুগুলি দুইটি 4, এবং 
তিনটি “" পরমাণু দ্বারা গঠিত। অতএব উহাদের সঙ্কেত হইবে 4১7 এবং 
১৪ 851 এখন-__ 

প্রথম পদ্দার্থে 4 2254 এবং 9 ৫0১ 13 সম্মিলিত আছে ।' উহাদের 

ওজনের অনুপাত %:%1 দ্বিতীয় পদার্থে 2% £005 “4” এবং 3) £005 2) 

সম্মিলিত আছে। তাহাদের ওজনের অন্ুপাত 2% : 3) অথবা & :$9. 

অতএব যে অন্থপাতে বিভিন্ন পরিমাণ ৭7, 4 ঠা এর সঙ্গে সংযুক্ত 

হইয়াছে, তাহ হইবে 9 : 9 অর্থাৎ ২:৩। ইহা একটি সরলাহুপাত। 
অভ'এব ডাল্টনবাদের সাহায্যে গুণাগ্গপাত-স্থত্র প্রমাণিত হইল। 
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৬৩। মসিতখাম্সপাভ সুজ 0৪৯ 01 17390107008] [১7009০৮- 

€10719) £ একটি মৌলিক পদার্থ অপর ছুইটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে পৃথকভাবে 
সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। প্রথম মৌলিক 
পদার্থের এক নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে শেযোক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটির বিভিন্ন ওজন 
মিলিত হইবে । যদ্দি এই মৌলিক পদার্থ ছুইটি নিজের! কোন যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন করে, তবে তাহারা একে অন্যের সহিত যে ওজনে মিলিত হইবে, সেই 

ওজনগুলি পূর্বোক্ত বিভিন্ন ওজনের সমান অথবা এ ওজনগুলির সরল গুণিতক 
হইবে। 

ধরা যাউক, «ক* মৌলিক পদার্থটি «খ” এবং “গা” মৌলিক পদার্থের সঙ্গে দুইটি 
পৃথক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে, যাহাতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ «ক*- 
এর সঙ্গে %১ 055 “খা? এবং %%” পু গা? পথকভাবে মিলিত আছে। এখন, 

হো? ও “শী? মিলিয়া যদি একটি যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী করে তবে ৫, 81005 ঞখ” 

%" £9 “ী*এর সঙ্গে যুক্ত হইবে ; অথব। 1” £:05-এর কোন সরল গুণিতক 

%? £০5-এর কোন সরল গুণিতকের সহিত মিলিত হইবে । 

উদ্দাহরণ £$ (ক) হাইডৌজেন পৃথকভাবে কার্ধন ও অক্সিজেনের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইয়া মিথেন ও জল হষ্টি করে। উহাদের উপাদানের ওজনের 

অগ্রপাত £ 

. মিখেন_ কার্বন £ হাইড্রোজেন ৩ $ ১ 
জল- অক্সিজেন £ হাইড্রোজেন ৮ £ ১ 

আবার কার্বন ও অক্সিজেন যখন নিজেদের ভিতর সযুক্ত হয় উহাতে 
উপাদানের অনুপাত থাকে-_ 

কার্বন ডাই-অল্মাইভ্্_-কাবন £ অক্মিজেন-৩ £৮ 
অর্থাৎ. যে ওজনে উহার1 একভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, 

সেই ওজনের অন্ুপাতেই তাহার। নিজেদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে । 
(খ) কার্নের সহিত পৃথকভাবে সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে 

কার্ধন ডাই-সালফাইড্ ও কার্বন ভাই-অক্মাইভ্ উৎপন্ন হয়। উহাদের উপাদানগুলির 
ওজনের অন্থপাত নিম্নরূপ £-- 

কার্বন ডাই-সালফাইড্--কারধন £ সালফার -*৩ £ ১৬ 

কার্ধন ডাই-অক্মাইভ্--কার্ন £ অক্সিজেন--৩ £ ৮ 



৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সালফার ও অক্সিজেনের সংহতিতে ষে যৌগিক পদার্থ সালফার ভাই-অক্মাইভ 
হয়) উহাতে | 

সালফার £ অক্সিজেন ১ £ ১ ( অর্থাৎ ১৬ £ ১৬) 

উপরের স্থত্র অনুসারে ১৬ ভাগ সালফার, ৮ ভাগ অথবা ৮ ভাগের কোন 

নরল গুণিতক-পরিমাঁণ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। বন্ততঃ) দেখা 
গেল যে ১৬ ভাগ সালফার ৮ ভাগ অক্সিজেনের ছুই গুণিতকের সহিত যুক্ত 

হইয়াছে । স্থুতরাং স্থত্রটি প্রমাণিত হইল। * 

অতএব আমরা বলিতে পারি, "যে-বিভিন্ন ওজনে দুইটি মৌলিক পদার্থ 
তৃতীয় একটি মৌলিক পদার্থের নিদ্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়» 

কেবলমাত্র সেই বিভিন্ন ওজনেই অথবা এ সকল ওজনের সরল গুণিতকের 

অনুপাতেই তাহারা নিজেদের ভিতর মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে 

পারে।” ইহাকেই মিখোনুপাত জুত্র বলা হয়। 

_(/ ভাল্টনের পরমাণুবাদ ও মিখোনুপাত সূত্র 8 মনে কর 4 মৌলিক 
পদার্থের একটি পরমাণু পৃথকভাবে 1) ও ৭০, মৌলিক পদার্থের একটি করিয়া 
পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হ্ইয়। 4১1) এবং 4১0 (সম্ষেত) যৌগিক পদার্থদয়ের 
সষ্টি করে। ৭3+এর পরমাগুর ওজন যদি & £09 এবং ০+এর পরমাণুর 

ওজন 9 55 হয়, তাহা হইলে 4 8755 ৭)1 এবং 9 পথ নির্দিষ্ট পরিমাণ 

£4১/-র জঙ্গে মিলিত আছে । 

মূনে কর, 13 এবং 0 যখন সংযুক্ত হয় তখন ছুইটি 43" পরমাণুর সহিত 

তিনটি “0০, পরমাণুর মিলন ঘটে (735 0৪), অর্থাৎ 2% 80541) এবং 39 205 

0 সংযুক্ত হয়। অতএব যে যে ওজনে 7) এবং ০ নির্দিষ্ট পরিমাণ 4১,-র 

মহিত যুক্ত হয় যথাক্রমে তাহার ছুই এবং তিন গুণিতকে নিজেরা মিলিত 

হইয়াছে । ইহাই মিথোন্তপাত স্যত্র। 

জন্ুস্পীলন্নী 

১। গুরণানুপাঁত হূত্রটি বুঝাইয়৷ দীও। একটি ধাতুর দুইটি অক্সাইড আছে। এই অক্সাইড. 

খ্বয়ের প্রতি গ্রাম হইতে যণাক্রমে *৭৯৮ এবং ০*৮৮৮ গ্রাম ধাতু পাওয়া যায়। ইহা হইতে 

গ্রণানুপাত শুত্রের যাথার্থা প্রমাণ কর। ( কলিকাতা, ১৯২১) 

২! *গুণান্ুপাত হুত্র”টি লেখ। অন্ততঃ ছুইটি উদাহরণের সাহায্যে শুত্রটির ব্যাখ্যা কর। 

ডাল্টন্দের পরমাপুবাদের সাহায্যে কি ভাবে এই হুত্রটিতে উপনীত হওয়া সম্ভব দেখাইয়া দাও । 
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একটি ধাতুর দুইটি অক্সাইডে যথাক্রমে শতকরা ২৭৬ এবং ৩০** ভাগ অক্সিজেন আছে। 

প্রথমটির সঙ্কেত 21504 হইলে দ্বিতীয়টির সঙ্কেত কি হইবে ? (কলিকাতা, ১৯১০) 

৩। সীসকের তিনটি অল্সাইডে সীসক ও অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 

সীসক অক্সিজেন 
€১) ৯২৮৫% ৭১৫9 

(২) ৯০'৬৩% ৯'৩৭% 

(৩) ৮৬৫১% ১৩:৪৯% 

এই পরিমাণসমূহ গুণানুপাত সুত্রসম্মত, প্রমাণ কর। 

| € বারাণসী, ১৯৩০ ) 

৪। নিক্নলিখিত পরীক্ষার ফলসমূহ হইতে কোন্ রাসায়নিক সংযোগ-সুত্রটির প্রমাণ পাওয়া 
যায়? সেই শুত্রটি বর্ণনা কর। 

(ক) ০৪৬ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হইতে *"৭৭ শ্রীম ম্যাগনেসিয়াম অল্সাইড 
পাওয়া যায়। 

(খ) "৮২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আিড হইতে প্রমাণ অবস্থায় ৭৬* ঘন সেন্টিমিটাব 

হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। 

(গ) ১১২ গ্রাম অক্সিজেনের সহিহ হাইডোজেন মিলিত হইলে ১২৬ গ্রাম কুল 
উৎপন্ন হয়! ( এলাহাবাদ, ১৯৩০) 

৫ | উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ রাসায়নিক সংযোগস্থত্রগুলি ব্যখ্যা! করিয়া বুঝাইয়া দাও । পরথাণু- 
বদের সহিত এই সুত্রগুলির সম্পর্কও বুঝাইয়। দাও । 

(কলিকাতা, ১৯১১, ৩১১ ৩৩) 18৪8) 

৬। ডাল্টনেব 'পরমাণুবাদ দ্বারা কি বুঝায়? এই পবমাণুবাদের সহিত মিথোনুপাত 
ও গুণানুপ।ত সুত্র দুইটির সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব উদ্বাহরণের সাহাযো তাহা বুঝাইয়। দাও । 

প। কার্ধন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোলাইড উভয়েই কার্ধন ও অশ্সিজেনের যৌগিক 

পদার্থ । উহাদের ভিতর কার্বনের পরিমাণ যথাঞ্ষমে ২৭% এবং ৪৩%। এই পরিমাণ কি 
গুণানুপাত সুত্রসম্মত ? 

৮। সালফার ডাই-অল্পাইড অণুতে একটি সালফার ও ছুইটি অক্সিজেন অণু আছে। 

এই যৌগে শতকরা! ৫* ভাগ সালফার । সালফার ও অক্সিজেনের পবমাণুব ওজনের অনুপাত 
কি হইবে? 



পসপ্তজ আথ7ায় 

গ্যাপীয় পদার্ষের অবন্থাগত ধন্ম 

৭৯1 গতাসীক্স সাদ্তার্থ £ পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে 
পারে-_কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। গ্যাসীয় বস্তগুলির অবস্থাজনিত ধর্মের 
কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচয় ন1 থাকিলে বায়বীয় 
পদার্থের পরিবর্তন সম্যক বুঝা যায় না। উহাদের প্রধান বিশেষত্ব £ 

(১) গ্যাসীয় পদার্থের কোন আকার বা আয়তন নাই। উহার! যে পাত্রে 
থাকিবে তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকিবে । 

(২) একটি পাত্রে গ্যাস রাখিয়া তাহার উপর চাপ বৃদ্ধি করিলে গ্যাসের 

আয়তন কমিয়া যায়, আধার চাপ সরাইয্। লইলে উহা পূর্ব আয়তনে ফিরিষ! 

আসে। অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ সঙ্কোচনধাল, অথবা উহাদের স্থিতিস্থাপকতা 
আছে (৬ 0100706-119561010) | 

(৩) ছুই বা ততোধিক যে কোন গ্যাস একত্রিত হইলে মিএণটি সমসত্ব 
হয়। সমস্ত গ্যাস সমানভাবে মিশিতে পারে। 

(9) গ্যাসীয় পদার্থগুলি স্বচ্ছ এবং সাধারণতঃ অদৃশ্ঠ, কিন্তু উহার! জড় পদার্থ; 
স্থতরাং উহাদের ওজন আছে । 

(৫) প্রত্যেক গ্যাসীর পদার্থের যে কোন অবস্থায় একটি চাপ আছে। যে 

পাত্রে উহ থাকিবে তাহার উপর উহার এই চাপ (2:5590:০) দেয়। 

পদার্থবিদগণ মাগ্ডেবার্গ অদ্ধগোলক এবং আরও অন্থান্ত পরীক্ষা! দ্বারা বাতাসের 
চাপ প্রমাণ করিয়াছেন । 

আমাদের চতুদ্দিকে পৃথিবীর আবরণ হিসাবে যে বাযুমণ্ডলী আছে, তাহাও 

গ্যাসীয় পদার্থ; স্থৃতরাং উহারও চাপ আছে। বায়ুমণ্ডলীর এই চাপ বাঁ প্রেষ, 
টরিসেলী খুব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। 

উলিসেল্ীন্ল স্পল্লীল্ষা। £ প্রায় তিন ফুট লগ্ঘা একটি কাচের নল 
লও, উহার এক মুখ বন্ধ থাক" প্রয়োজন। উহাকে পারদ দ্বার! পুর্ণ কর এবং 
খোলা মুখটি বৃদ্ধানুষ্ট দ্বার! বন্ধ করিয়া দাও। এখন নলটিকে উল্টাইয়া ধরিয়! 
আন"একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উহার খোলা মুখটি ডূবাইয়া আঙ্গুলটি সরাইয়া লও। 
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দেখিবে, নলের ভিতর হইতে খানিকটা পারদ নামিয়! যাইবে, কিন্তু উহার 
অধিকাংশই নলের ভিতরে থাকিবে । পারদের উপর খানিকটা স্থান শূন্য থাকিবে, 
সেখানে বাতাস মোটেই ঢুকিতে পারে নাই। উহ সম্পূর্ণ রিক্ত। উহাকে 
“টরিদেলী ভ্যাঁকাম” বলে। বাহিরের পাত্রে যে পারদ আছে তাহার পৃষ্ঠদেশ 
হইতে মাপিলে নলের ভিতর পারদের উচ্চতা! প্রায় ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেন্টিমিটার 

হইবে। পারদ অত্যন্ত ভারী হওয়া সত্ত্বেও নীচে পড়িয়া যায় না। ইহাতে বুঝা 
যায় যে বাধুমগুল পাত্রের পারদের উপর চাপ দিতেছে এবং উহার ফলে পারদ 

নলের ভিতরে উঠিয়! রহিয়াছে । অতএব এই পারদ-স্তস্তের ওজন ও বামুমগ্তলের 
চাপ সমান । ইহা! হইতে বাুমগ্ুলের চাপ নির্ধারণ কর] যায়। 

এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় পরীক্ষা করিয়! দেখ। গিয়াছে 

যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় পারদ-স্তস্তের উচ্চতা বিভিন্ন অর্থাৎ চাপের পরিমাণ 

বিভিন্ন । ০০ উচ্চতায় বিষুববেখার নিকট সমুদ্র-সমতলে বাযুমণ্ডলীর চাপ প্রতি 
বর্গ সেটিমিটারে ৭৬ সেন্টিমিটার উচ্চ পারদ-স্তস্তের ওজনের সমান; অর্থাৎ, 
১০১১৯ ১০৬ ডাইন এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উক্ত চাপের পরিমাণ ১৫ পাউও বা! 

প্রায় সাড়ে সাত সের ! এই চাপকে প্রমাণ চাপ (০7009105591) বলে। 

চাপের পরিমাণ সাধারণতঃ ডাইনে প্রকাশ করা হয়। যেমন ৭৬ সেন্টিমিটার 
পারদের চাপ» ৭৬১১৩৬১৮৯৮০ ডাইন। 

[পারদের গুরুত্ব ১৩৬, অভিকর্ষাস্ক _ ৯৮০ (20061512101) 009 6০ 

51551) ] 

অনেক সময় এই চাপকে 'ডাইনে” প্রকাশ না করিয়! শুধু পারদের উচ্চতা 
দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন চাপ-৬* সের্টিমিটার? ইহা হইতে বুঝিতে 
হইবে যে প্রতি বর্গ সের্টিমিটারে চাপটি ৬* সেন্টিমিটার পারদ-স্তস্তের ওজনের 
সমাণ। 

যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ সেন্টিমিটার পারদ-স্তস্তের ওজনের সমান, 
এই চাঁপকে এক আযাট্মস্ফিয়ার (51000510061) বলে। অতএব কোন 

গ্যাসের চাপ যদ্দি ৩২ সেন্টিমিটার পারদের সমান হয় তবে তাহাকে ইউ 

আযাট্মস্ফিয়ারও বলা যাইতে পারে। 

. 2৯ লবক্সেজন সুজ্ঞ 08০0579+8 7,৪%) : শ্বধু যে বামুমণ্ডলীর চাপ আছে 

তাহা নহে, সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থই সব দিকে এই রকম চাপ দিতে পারে। যদি 
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কিছুটা গ্যাস একটি স্তস্তকে (০)115০:) পুরিয়। একটি পিষ্টনের সাহায্যে 
আটকাইয়া রাখা হয় তবে পিষ্টনের উপর একটি চাপ দিতেই হইবে । অন্তথায় 

পিষ্টনটি উপরের দিকে চলিয়া যাইবে (চিত্র ৭ ক)। এখন 

পিষ্টনের উপরের চাঁপ যদি প সেন্টিমিটার হয় তবে গ্যাসটির 
না উদ্ধচাপও নিউটনের স্তর অনুসারে প সেন্টিমিটারই হইতে 

হইবে। যদি গ্যাসের চাপ কম হয় তবে পিষ্টনটি আরও 

নামিয়া আসিবে, আর যদি গ্যাসের চাপ প্ সে্টিমিটারের 
বেশী হয়, তবে পিষ্রনটি উঠিয়। যাইবে এবং গ্যাসের আয়তন 
বৃদ্ধি পাইবে । অতএব ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে 
কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন উহার চাপের উপর 

চিত্র_-৭ক নির্ভর করে। অর্থাৎ একই পরিমাণ গ্যাসের আয়তন বিভিন্ন 

চাপে বিভিন্ন হইবে। 
চাপের সহিত গ্যাসের আয়তনের সম্পর্কটি রবার্ট বয়েল প্রথমে আবিষ্কার 

করেন। ইহাকে বয়েল জুত্র (305195 1৮) বলে। 

নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ব পদার্থকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখিয়া উহার উপর যত বেশী 

চাপ বৃদ্ধি করা হয়, উহার আয়তন সেই অন্কুপাতে কমিয়া যায় এবং চাপ ষত 
কমানো যায় আয়তন সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে । অর্থাৎ, “নিদ্দিষ্ট উষ্ণতায় 

চাপের বুদ্ধি ও হ্রাসের অনুপাতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন যথাক্রমে 

কমিবে ও বাড়িবে 1” 

একটি গ্যাসের উপর চাপ যদি দ্বিগুণ করা হয তবে উহার আয়তন অর্ধেক 

হইবে ; অথবা গ্যাসের উপর চাঁপ যদি এক-তৃতীয়াংশ করা হয় তবে উহার আয়তন 
তিনগুণ হইবে। 

অঙ্কের সাহায্যে স্থত্রটিকে আরও সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে। মনে 

কর। যাঁউক, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ ৮ এবং আয়তন 7৮. অতএব 

উহাদের গুণফল ০ % [৮. 
এখন, চাঁপ অর্ধেক করিলে আয়তন দিগুণ হইবে, 

অর্থাৎ, নৃতন চাপ» রি আয়তন - 27 

এই চাপ এবং আয়তনের গুণফল- 2 ১৫277-1277, 
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অথবা, চাপ তিনগ্তণ করিলে আয়তন ত অংশ হইবে, স্থতরাং নূতন চাপ 

37, আয়তন এবং ইহাদের গুণফল 3৮৮ ৮৮৮. 

[ অবশ্য চাপ এবং আয়তনের জন্য একবার যে যে একক গ্রহণ করা যাইবে, 
সর্ববাই সেই একক রাখিতে হইবে । ] 

অতএব, দেখা যাইতেছে যে চাপ এবং আয়তনের গুণফল নির্দিষ্ট পরিমাণ 

গ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট। অবশ্য এই চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন করার সময় 

উষ্ণতা অপরিবস্ভিত থাকা চাই। ইহা যে কোন গ্যাসের পক্ষে প্রযোজ্য । তাহা 

হইলে আমর বলিতে পারি £ 

77৮-্া (নিত্য-সংখ্যা), অথবা 2৮77-87-78 7৪. ইত্যাদি 
(12, £, 2৪৮" পরিবহিত চ।প 7 774, 772) 775." পরিবন্িত আয়তন |) 

*». 477 
সঙ 

স্তরাং “নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নিদ্দি্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ উহার আয়তনের 

বিপরীত অন্থপাতে (ৰা ব্যস্ত অন্থপাতে ) পরিবহিত হয় ।* ইহাই বয়েল শুভ্র ! 

৬৮উদ্াহরণ ১। নির্দিষ্ট উষ্ণতা ৪০ ঘনায়তন সেন্টিমিটার অক্সিজেনকে প্রমাণ 

চাঁপ হইতে ১১৪ সেট্টিমিটার পারদ চাপে নেওয়া হইলে উহার আয়তন কত 

হইবে ? 

গ্যাসের চাপ ছিল - ৭৬ সেন্টিমিটার এবং আয়তন ৪০ ঘন সেন্টি; বর্তমান 

চাপ- ১১৪ সেন্টিমিটার । মনে কর, আয়তন 7 হইবে । 

অতএব, ১১৪ ৮755 ৭৬ ৮৪৩ 

'অথন। 7. ৯৭ ০৮১ ০২৬৬৬ ঘন সে্টি। (উত্তর) 

[ ঘন সেন্টি_ ঘনায়তন সোর্টিমিটার ০110 ০6061127661 ] 

*/ উদ্দাহরণ ২। ১২* ঘনায়তন সেন্টিমিটার কার্ধন ডাই-অক্মাইভ্ গ্যাস চাপ- 
বৃদ্ধিতে ৪০ ঘনায়তন সেন্টিমিটার হইয়াছে । উহার পূর্ব্বের চাপ ৩৮ সেন্টিমিটার 
হইলে বর্তমান চাপ কত আ্যাট্মস্ফিয়ার হইবে? উষ্ণতার কোন পরিবর্তন 

হয় নাই। 
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মনে কর, বর্তমান চাপ আযাট্মস্ফিয়ার 
পূর্ববর্তী চাপ ছিল- ৩৮ মের্টিমিটার _ব্ ই আযাট্মস্ফিয়ার 

7 77 নি দি শু 77 পু 

অতএব ০ %৪০-২৯১২০ ... ৮২৯২১ ২ আাট্মস্ফিয়ার | 

১৫ আট্মস্ফিয়ার । (উত্তর) 

৭-৩। জার্ল্স্ সুক্র (058155* ]৪ঘঘ) £ তাপ প্রয়োগে সমস্ত জড় 
পদার্থেরই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্দে আয়তনও প্রসার লাভ করে। ইহ 
সাধারণ অভিজ্ঞতা । উষ্ণত৷ বৃদ্ধির সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ অন্যান্য পদার্থ 

হইতে অনেক বেশী হর়। বল! বাহুল্য, উষ্ণতা কমাইলে গ্যাসীয় পদার্থ সঙ্কুচিত 

হইয়া আসে। 
তাপমাত্রা! পরিবর্তনের সঙ্গে বায়বীয় পদার্থের আয়তনের সঙ্কোচন বা গ্রসারণের 

পরিমাণ পরীক্ষা দ্বার! স্থির করা হইয়াছে । বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে দুইটি প্রধান 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়] গিয়াছে । 

(১) নির্দিষ্ট চাপে এবং ০০ সেন্টি. উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের একটি 

আয়তন থাকিবে। প্রতি সেটিগ্রেড ডিগ্রি তাপমাত্রা] বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের 
আয়তন উহার ০০ সে্টিগ্রেডের আয়তনের হঠভ অংশ বাড়িয়া যাইবে । এই হঈভ 

অংশটিকে আমর] «প্রসারাঙ্ক? (০০০০০161701 63:051017) বলিতে পারি। 

যদি 0” সেন্টি, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 7০ ঘন সেন্টিমিটার 

হয়, তাহা হইলে 
০ ১ 1০ 

১ সেন্টি, উহার আয়তন হইবে-/০+২৭ জিত (১+২৪) ঘন সেন্টি 

৫০ সেন্টি. উহার আয়তন হইবে /৩ হু না ০17 ০১ 7 হি 5 

৩ রঃ ৯৫ অথবা, -১** সেটটি, উহার আয়তন হইবে-৮০-২৯১/০-৮০(১-২) 
ঘন সেন্টিমিটার 

[ অবশ্ত এই সমস্ত তাপমাত্র। পরিবর্তনের সময় চাপ অপরিবত্তিত থাঁকা চাই ] 

(২) সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ প্রসারণে ব1 সঙ্কোচনে একই রকম ব্যবহার করে) 
অর্থাৎ প্রত্যেক গ্যাসেরই প্রসারাহ্ক এক। 
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এই সমস্ত পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের ফলে চাল্*্ একটি স্তর আবিষ্কার করেন। 
ইহাই চাল্দ্ স্ত্র নামে বিখ্যাত। 

দনির্দিষ্ট চাপে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন প্রতি সেটিগ্রেড 
ডিগ্রী উষ্ণতার পরিবর্তনে উহার ০” সেট্টিগ্রেডের আয়তনের হঃভ অংশ গ্রসারিত 
বা সঙ্কুচিত হয়।” 

৭-51 চ্গাত্পেল্র সুত্র 0, 017১688৮758) £ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 

গ্যাসকে নিদ্দিষ্ট আদ্নতনে রাখিয়া যদি উহার উষ্ণতা পরিবর্তন কর! হয়, তবে 
উহার চাঁপও পরিবপ্তিত হইবে । উষ্ণতা পরিবর্তনের সহিত চাপ পরিবর্তনের 

নিয়মটি নিয়রূ্প £-_ 

“নির্দিষ্ট আয়তনে কোন নিদ্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাঁপ প্রতি সেন্টিগ্রেড 
ডিগী উষ্ণত। বৃদ্ধির সহিত উহার ০” সেট্টিগ্রেড উষ্ণতার চাপের হত অংশ 
বুদ্ধি পায়, অর্থাৎ চাপ-প্রসারাঙ্কও হইভ।” গ্যাসের চাপ-প্রসারাঙ্ক ও আয়তন-. 

প্রসারাঙ্ক উভয়ই হ$ত | 

কোন নির্দিষ্ট আয়তনে ০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের 

চাপ যদি £০ হয়, তাহা হইলে 

১০ সেট্টিগ্রেডে উহার চাঁপ হইবে ৮০ + 3 টু ৮০ ১+হ 
৭৩ ২৭৩ 

৩ 
1 % $ $ % -£9 +₹5৩৮০- ৮০0১ ১+হ5) 

ও টি 
শপ ৩০ 9) 59 2 99 -5£9 -২৭৩7০- শর [9 ০ -২০) 

০৫৮ | ন্সহ্স শুন) এব সক্পহ্ম ভমভ্ড। (88০15662670 ৪7৫ 
/0801হ15  (1011)6786076) £ একটি নিদিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 

0 এসটিগ্রেডে যদি 7০ হয় এবং চাপ না! বদলাইয়া উহ"র উষ্ণতা 

ষর্দি ২৭৩০ কমাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন হইবে 

৮০ ১ -২5২)- 0 ঘন. সেন্টিমিটার; 

অর্থাৎ, উহার আয়তন লোপ পাইবে। ম্পষ্টত:ই বুঝা যাইতেছে, যে 
কোন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ ০০ সেটিগ্রেড হইতে -২৭৩০ সেট্টিগ্রেড পর্য্স্ত 
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শীতল করিলে উহার কোন আয়তন থাকিবে না । যে উষ্ণতায় আয়তন লোপ 
পায় তাহাকে “পরম শুন্তা”দ (2050116 2:০) বলা হয়। এই পরম শৃন্ 

হইতে বদি সেট্টিগ্রেড ডিগ্রী অনুসারে তাপমাত্রা মাপা যায় তবে উহাকে উষ্ণতার 
পরম মান্ত্রা বলা যায় (4১10501050 50819) এই হিসাবে ০০ সেট্টিগ্রেড হইবে 

২৭৩০ পরম উষ্ণতা (4050105 05100061881) এবং ৩০০ সেন্টিগ্রেড হইবে 

( ২৭৩০+ ৩০০) ৩০৩০ পরম উষ্ণতা । অথব। ৮ সেট্টিগ্রেড হইবে (২৭৩০+-৮০) 

পরম উষ্ণতা । ০০ সেন্টিগ্রেড অথবা ২৭৩০ পরম উষ্ণতাকে প্রমাণ উষ্ণত। 
(001179] 051019720016) বলা হয়, যেমন ৭৬ সেন্টিমিটারকে প্রমাণ চাপ বলে । 

চাল্*গ্ স্তত্র অস্গসারে আমরা দেখিয়াছি !* সেন্টিগ্রেডে গ্যাসের আয়তন যদি 
7£ হয় তাহ! হইলে (নির্দিষ্ট চাপে) 

৫ 

+৭৩ 
৮৮৮০ ১+ 

₹৭৩ 41০ 
অর্থাৎ 7৮ [৮০ (8: -) 

সেই রকম $.০ সে্টিগ্রেডে 77৫5» ০0২73 পা | 
৭৩ 

রে রী 
**:1761 ২৭৩41 425 

(২৭৩+/-এ পরম উষ্ণতা, ২৭৩+৫৪ -?5 পরম উষ্ণতা) 

অর্থাত, নির্দিষ্ট চাপে নিদিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সঙ্গে 

সমান্ুপাতে বাড়িয়া চলে ।” ইহ] চাল্-দ্ স্বত্রের প্রত্যক্ষ ফল। 

৭-৬০| ব্রল্সেজ স্ুজ্র এন জাল্্চ্ সৃজেল্র সমন্বস্স £ 
গ্যাস সম্ীকলরঞ- 

(ক) বয়েল স্ত্রে বলা হইয়াছে, উষ্ণতা অপরিবন্ভিত থাকিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ 

গ্যাসের আয়তন চাপের বিপরীত অন্গপাতে পরিবন্তিত হইবে | 

77০ ঢ চি অপরিবপ্তিত থাকিবে |] 

(খ) চাল্স্ স্থত্র হইতে জানা গিয়াছে, চাপ অপরিবগ্িত থাকিলে নিদিষ্ট 
পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সমাহুপাতে পরিবর্তিত হইবে । 



গ্যাসীয় পর্দার্থের অবস্থাগত ধশ্শ ৭১ 

7৮০?" (৮ অপরিবগ্তিত থাকিবে |) 

[7 আয়তন, 2» চাঁপ, ?'- পরম উষ্ণতা ] 

অঙ্কের নিয়মান্গসারে এই দুইটি স্ৃত্রকে একত্র করিলে দ্রাড়ায়__. 

(৪) 7০০ ১ 

(9) 7৮০2 

অথবা, 7০. রি , অর্থাৎ ৮7৮-?৫ লনিত্য সংখ্যা )। 

ইহাকে গ্যাস-সমীকরণ বলে । 

সুতরাং পি -?৫ (৮,৮,?" সকলেই পরিবন্তনীয় )। 

ঘদি গ্যাসের দুই অবস্থায় চাপ, আয়তন ও উষ্ণতা যথাক্রমে 25, 75১75 

এবং 15, 72, 1 হয়ঃ তাহ হইলে-5 /. ৮ 46 রি 

গু 

এই সমীকরণটি হইতে চাপ ও ৪ উভয়ই পরিবত্তিত হইলে আয়তনের 
পরিবর্তন অনায়াসে বাহির করা যায়। 

১৮৮ উদ্বাহরণ ১1 ৪০০ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনকে বদি প্রমাণ উষ্ণতা ও 

প্রমাণ চাপ হইতে ২০৭ সেন্টিগ্রেড এবং ৭২ সেন্টিমিটার চাপে লইয়া যাওয়া হয় 
উহার আয়তন কত হইবে ? 

মনে কর, 74 উহার পরিবন্তিত আধতন, 

আমরা জানি, - নর রা এ 
43 

৭৬ ৮৫৪০০ ৭২ ১://5 

অতএব, ২৭৩ ৮০5৮) 

৭৬ ১৫ ৪০০ ১ ২৯৩ 

২৭৩ ১» ৭২ 

-৪৫৩"১ ঘন সেটি. । (উত্তর) 

/ উদ্দাহরণ ২। একটি বেলুনের ভিতর ১২ সেট্টিগ্রেডে ৭৫৬ মিলিমিটার 
চাপে ৪৫০ ঘন সেন্টিমিটার বাতা আছে। বেলুনটিকে একটি খনিগর্ভে লইয়া 

অর্থাৎ 777. ঘন সেটি, 
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গেলে উহার চাঁপ হইল ৭৬৫ মিলিমিটার এবং তাপমাত্রা ৫০ সেটিগ্রেড। বেলুনের 
আয়তনের কি পরিবর্তন হইবে? 

71775 7০979 ূ মনে কর, 7০৪.পরিবর্তিত আয়তন । 
£ রী । £৪ সু ৭৬৫ 

75771 ঢা 4 7 ২৭৩+ ৫০২৭৮ 
অতএব, 775 হি ১ পি র 7০5 ৭৫৬ 

| 772» 8৫০ ৭৫৬ ১৪৫০ ১৫ ২৭৮ 
৭৬৫ ২৮৫. | ৮ ২৭৩+ ১২২৮৫ 

- ৪৩৩৭ ঘন. সেন্টিমিটার । 

সতরাং, বেলুনটি ৪৫০ _ ৪৩৩৭ - ১৬৩ ঘন সেন্টিমিটার ছোট হইয়! যাইবে । 

৭-৭। ভ্ডান্উিন্েল্র অহস্পত্রেম স্ুজ্র (৪ 01 12721 
[68887.88) ₹ যদি কোন নির্দিষ্ট আয়তনে ছুই বা ততোধিক গ্যাসীয় পদার্থ 

একত্র মিশ্রিত থাকে, তবে সেই গ্যাস-মিশ্রণের একটি চাঁপ থাকিবে । আবার 

সেই মিশ্রণের প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক পৃথক ন্ভাবে যদি সম্পূর্ণ স্থানটি জুড়িয়া 
থাকে, তবে পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকটি গ্যাসের ভিন্ন ভিন্ন এক-একটি চাপ হইবে । 

বিভিন্ন উপাদানের এই পৃথক চাঁপসমূহের সমষ্টি মিশ্র গ্যাসীয পদার্থের চাপের 
সমান হইবে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাঁপকে তাহাদের অংশপ্রেষ বলে। 

কোন নির্দিষ্ট আয়তনে যদি £5, 7৪, 4$-ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপ 

হয় এবং একই উষ্ণতায় সেই আয়তনেই উহাদের মিএণের চাপ যদি £ হয় 
তবে, ৮--২ +5+129+৮৮-পহইবে। 

এই নিয়মটিকেই ডাল্টনের অংশপ্রেষ সুত্র বলে এবং বিভিন্ন উপাদ্দানের 
74, 75-এই সকল চাঁপকে অংশপ্রেষ 021051 01535015) বলে । বিভিন্ন 

গ্যাসের এবং মিশ্রণের উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে । 

উদ্দাহরণ ১। বাযুতে একভাগ অক্সিজেন এবং চারভাগ নাইট্রোজেন মিজিত 
আছে, এবং বায়ুর চাপ ৭৬'সেটিক্িটার | 

অতএব, £ম* ষদি নাইট্রোজেনের অংশপ্রেষ হয় এবং 7০, অক্সিজেনের 
ধংশপ্রেধ হয়) তবে 78, +10,_ ৭৬ সেন্টি, 
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[ ইহাও প্রমাণ করা সম্ভব হইবে যে, £০, ₹$ * ৭৬ সেটি, এবং 2ম, 
* ০৮৫৭৬ সের্টি. ] 

উদ্দাহরণ ২। মনে কর, জলের উপর ৩* ঘনায়তন সেটি, হাইড্রোজেন 
সংগৃহীত হইয়াছে । যেহেতু উহ! জলের উপরে আছে, উহার ভিতর নিশ্চয়ই 
জলীয় বাম্প আছে। 

মনে কর, এই গ্যাসের উত্তাপ ৩০৭ সেট্টিগ্রেড এবং, চাপ- ৭৫ সেন্টিমিটার 

অর্থাৎ, হাইড্রোজেন এবং বাপ্পের মিলিত চাপ _৭৫ সে্টিমিটার। যদি হাইড্রো- 
জেন এবং বাম্পের অংশপ্রেষ যথাক্রমে 4১5 এবং £5 হয়, তবে 2দ্ও + 250 

৭৫ সেন্টিমিটার । 

জলীয় বাম্পের চাপ নিদ্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট, যথ] ৩০০ সেষ্টিগ্রেড উষ্ণতায়, 
7৮,০-৩*১৭ সেন্টিমিটার । 

*,. [718, ল ৭৫ -171]1,0 7 ৭%-_৩১৭- ৭১৮৩ সেন্টিমিটার | 

অতএব, এই হাইড্রোজেন ৭৫ সের্টিমিটাব চাপে থাকিলেও বস্ততঃং উহার 

নিজন্ব চাপ হইবে ৭১৮৩ সেন্টিমিটার । 

জন্ুশ্পীলন্নী 

১। ২০০ ঘন সেন্টি, আয়তনের একটি গ্যাসীয় পদার্থ ৭২৮ মিলিমিটার চাপে এবং ১৮০০ 
উষ্ণতায় আছে। প্রমীণ চাপ ও উষ্ণতায় উহাব আয়তন কত হইবে? 

২। এক লিটার অঙ্গারাম্্রের উদণত। ৫০০ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। যদি ভাপ অপবিবার্তীত 

রাখা হয়, তবে উহার আয়তন কত হইবে ? উহার আয়তন যর্দি নিদিষ্ট রাখ হয়, এ তাপমাতা 
বৃদ্ধিতে চাপে কত পরিবন্ণন হইবে? (উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বেবে গাঁসটি প্রমাণ চাপে ছিল ধরিতে 
হইবে । ) 

৩)/ ৫২২ ঘন সোর্ট. হাইড্োজেনকে ১৯০ সেটিগ্রেড হইতে ১০০০ সেন্টিগখ্রেড পর্যাস্ত উত্তপ্ত 
করিয়া দেখা গেল উহার আয়তন তিনগুণ হইয়াছে । পূর্ব্রের চাপ ৭৬২ মিলিমিটার হইলে নৃতন চাপ 
কত হইবে? 

৪1 ১৫৭ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৭০ মিলিমিটার চাপে গৃকভাবে ১০০ ঘন সেপ্টি, 

হাইড্রোজেন এবং ৫* ঘন সেন্টি, হাইড্রোজেন এবং ৫* ঘন নেট. অকিজেন একটি ২৫* ঘন সেন্টি. 
আয়তনের শুন্য (%3০৪.) পাত্রের ভিতর মিশ্রিত করা হইন। ২০ সেটিগ্রেড উষ্ণতায় এই 
মিশ্রপদার্থের চাপ কত হইবে? 

৫| গ্যাসের চাপ, আয়তন ও উষ্ণতার পরম্পর স্বন্ধ কি? ৭৮* মিলিমিটার চাপের ১০ 

লিটার গ্যানকে ১০০ হইতে ২০০ সেটিগ্রেড পর্যগ্ত উত্তপ্ত কবিয়া ৭৪০ মিলিমিটার চাপে রাখিলে 

"উহার আয়তন কত হইবে? 
আন সস সাজ 



? আষ্টম অধ্যায় 

আণবিক ও পান্রমাণবিক গুরুত্ব 

৮০১৮ | পীল্কার্খেল্র ছনজ্্ব 00978165) : একটি বীকার যদি একবার 

জল দিয়া ভত্তি কর এবং আবার জলের পরিবর্তে পারদে ভণ্তি কর, ছুইবারে উহার 
ওজন বিভিন্ন হইবে । অথচ জল এবং পারদ উভয়েরই আয়তন এইক্ষেত্রে 
সমান--বীকারের আয়তনের সমান। অতএব, বিভিন্ন পদার্থের একই আয়তনের 

ওজন বিভিন্ন । 

এক ঘন সেন্টিমিটার (1 ০.০.) আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের যাহা ওজন তাহাকে 

তাহার ঘনত্ব 0001510) বলে। যেমন পারদের ঘনত্ব ১৩৬ গ্রাম, এক ঘন 

সেন্টিমিটার পারদের ওজন ১৩৬ গ্রাম। স্ৃতরাং 

ঘনত্ব - ১ ঘন সেন্টিমিটার আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের ওজন । 

একটি বস্তুর আয়তন যদ্দি ৬ ঘন সের্টিমিটার হয় এবং ওজন যদি ৬ গ্রাম হয়, 

তাহ হইলে 

৬ ঘন সেন্টিমিটার বস্তর গজন- ৮ গ্রাম । 

৬৬ 
১ - ৬ গ্রাম। 

চু বস্ত্র ওজন 
তব্াং হে 2৮৭ হা চির ৫ 

বস্তর ওক্নকে যদি উহার আয়তন দ্বারা ভাগ কর] যায়, তবেই ঘনত্ব জান। যায় । 

সচরাচর ওজনটি গ্রাম এবং আয়তনটি ঘন সেন্টিমিটারে প্রক।শ করা৷ হুয়। 

উষ্ণতা ও চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে আয়তনের পরিবন হয়, কিন্তু ওজন ঠিকই 
থাকে। সুতরাং পদার্থটির উষ্ণতা বা চাপ যদি বদল হয়, তবে ঘনত্বের পরিবর্তন 

হইবে। এই ছুই কারণে কঠিন ও তরল পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন খুবই 
সামান্য হয় এবং সেই জন্য উহাদের ঘনত্বও খুব সামান্যই বদলায়। 

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চাপে এবং বিভিন্ন উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ওজনের কোন গ্যাসীয় 
পদার্থের আয়তন বিভিন্ন হইবেই । অতএব গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব পদার্থটির 
উষ্ণতা ও চাপের উপরও নির্ভর করিবে । গ্যাসের ঘনত্ব বলিতে হইলে উহার 
চাপ ও উষ্ণতার উল্লেখ গ্রয়োজন। 



আণবিক ও পারমাণবিক গুরুত্ব ৭৫ 

০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৬ সেন্টিমিটার চাপে এক ঘন সেন্টিমিটার 

' আয়তন-বিশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের ওজনকে উহার প্রমাণ ঘনত্ব (বৈ ০:91 
0790) বলা হয়। যদি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত ন৷ হয় তবে গ্যাসের “ঘনত্ব 
বলিলে “প্রমাণ ঘনত্বগই বুঝিতে হইবে । প্রমাণ চাপে ও উষ্ণতায় এক ঘন 
সেন্টিমিটার হাঁইড্রোজেনের ওজন -'০**০৯ গ্রাম। 

.*. হাইড্রোজেনের ঘনত্ব ₹"*০০০৯ গ্রাম, 
অথবা এক লিটার হাইড্রোজেনের ওজন -*০০০০৯ * ১০**-*০৯ গ্রাম । 
কার্বন ডাই-অক্মাইডের ঘনত্ব -*০৭১৯৮ গ্রাম । ইহার অর্থ, এক ঘন সেন্টি- 

মিটার কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওজন -"০০১৯৮ গ্রাম । 
যেহেতু হাইড্রোজেনের ঘনত্ব -***০০১ গ্রাম, আমরা বলিতে পারি যে কার্বন 

ডাই-অক্মাইভ্ হাইড্রোজেন অপেক্ষা -০১৯৮ _ ২২ গুণ ভারী । 
০০০০০) 

গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব অত্যস্ত কম হয়, এবং হাইড্রোজেন সমস্ত পদার্থের 
চেয়ে লঘুভার। গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব সাধারণতঃ গ্রাম হিসাবে ন। মাপিয়া 
হাইড্রোজেনের ঘনত্বের সহিত তুলনা করা হয। যেমন কার্ধন ডাই-অক্সাইডের 
ঘনত্ব *০০১৯৮ গ্রাম ন! বলিয়। কেবল মাত্র ২২ বলা হয়। অথাৎ ইহা হাইড্রোজেন 
হইতে ২২ গুণ ভারী। 

সেই রকম “জলীয় বাম্পের ঘনত্ব-৯৮* বধলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা 

হাইড্রোজেন অপেক্ষ। ৯ গুণ ভারী। বস্ততঃ উহার ঘনত্ব-৯ "০০০০৯ গ্রাম। 

এই ভাবে, হাইড্রোজেনের সহিত তুলনায় যে ঘনত্ব প্রকাশ কর! হয়, তাহা 
একটি গুণক সংখ্যা মাত্র, উহাতে কোন একক নাই । যেমন বাশ্পের ঘনত্ব বল! 

হয় ৯। ইহা ৯ গ্রাম বা ৯ আউন্স নয়, ৯ কেবল মাত্র একটি সংখ্যা, যদ্বারা 

হাইড্রোজেনের ঘনত্বকে গুণ করিলে পদার্থটির ঘনত্ব পাওয়া যাইবে । রাসায়নিক 

আলোচনা বা অঙ্কে এ রকম সংখ্য। দ্বারাই গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব প্রকাশ 

করা হয়। 

৮-২। শাল্রমাশভিকি হওক্রজব্র (4601016 ₹/818176) £ 

মৌলিক পদার্থ মাত্রই উহার পরমাণুর সমষ্টি, এবং যে কোন প্রকটি মৌলিক 

পদার্থের সমস্ত পরমাণুর ধশ্ম এবং ওজনও এক। কিন্তু এই পরমাণুসমূহ অতিশয় 

ক্র এবং উহাদের ওজনও অত্যন্ত কম। হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন 



৭৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সান্ত্র » ১৬৬ ৮ ১০-২৪ গ্রাম । লৌহের একটি পরমাণুর ওজন» ৯৩ ৮ ১০-২৩ 

গ্রাম এবং সকলের চেয়ে ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন - ৩৮৫ ৮ ১০-২২ 

গ্রাম। ইহা ওজন করা তো দূরের কথা, এত ক্ষুদ্র ওজন কল্পনা করাই শক্ত। 
অবস্থ প্রশ্ন উঠিতে পারে-_তাহা৷ হইলে এই সকল অনৃ্ঠ এবং এত ক্ষুদ্র পরমাণুর 
ওজন কিভাবে জানা গিয়াছে । উহাদের ওজন সোজাস্জি তুলাদণ্ডে মাপিয়া 
বাহির করা যায় না, অন্যান্য উপায় ও পরীক্ষার দ্বার! উহাদের ওজন স্থির করা 

হইয়াছে । এই সব উপায়ের কথা পরে আলোচিত হইবে। 

এত ছোট দশমিক ভগ্নাংশে প্রতিটি পরমাণুর ওজন প্রকাশ কর! যেমন মুস্কিল 

তেমনি গণনাতেও এত ছোট সংখ্যার ব্যবহার খুবই অস্থবিধাজনক | এই কারণে 
রসায়নবিদ্গণ পরমাণুর ওজন প্রকাশের একটি নৃতন পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন। 

ওজন প্রকাশের যে কোন পদ্ধতিতে একটি একক প্রয়োজন। এই নূতন 

পদ্ধতিতেও একটি একক আছে যাহার পরিমাপে একটি অক্সিজেনের পরমাণুর 

ওজন ১৬ একক হইবে, [যদি একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন 4 গ্রাম হয়, 

তবে এই এককটি হইবে বর গ্রাথ ] অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন পরমাণুকে ১৬ 

ধর! হইয়াছে । 

এই এককের পরিষাপে হাইড্রোজেন পরমাণু - ১০০৮, ক্লৌরিণ » ৩৫:৫; 

নাইট্রোজেন _ ১৪, ত্রোমিন -৮০১ ইত্যাদি । এই সংখ্যাগুলিকে পারমাণবিক ওজন 

বল। যায় না, ইহাদের নাম “পারমাণবিক গুরুত্ব” 010:01০ ৭6) । 
বস্ততঃ অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬ গ্রাম বা আউন্স নয়। অথবা 

হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১০০৮ ছটাক নয়। এই সংখ্যাগুলি হইতে আমরা 

পরমাণুদের পরস্পরের আপেক্ষিক গুরুত্ব (লঘু বা ভার ) জানিতে পারি। 

ক্লোরিণের পারমাণবিক গুকুত্ব-৩৫.৫। অর্থাৎ যে হিসাবের অন্ুর্পাতে 

অক্সিজেন পরমাণুর ভার ১৬, সেই অন্থুপাতেই ক্লোরিণের পরমাণুর ভার ৩৫৫ । এই 

হিসাবেই সমস্ত মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ কর! হইয়াছে । (পৃষ্ঠা ১২-১৫) 

এই পারমাণবিক গুরুত্ব একটি সংখ্য। মাত্র । ইহার একক অক্সিজেন পরমাণুর 
ওজনের ৮5 অংশ । নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৪। অতএব নাইট্রোজেন 

পরমাণু এই এককের ১৪গুণ ভারী । 
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অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন 
নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন ₹ ১৪ » রে 

সমস্ত পরমাণুর বেলাতেই এইবপ হিসাব প্রযোজ্য 
আবার দেখা যায়, এই অন্থপাতে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব - ১০০৮1 

ইহা মোটামুটি অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের ১৬ অংশ। অতএব 
আমাদের এই পদ্ধতির একক হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের প্রায় 
সমান। 

অতএব, স্থুলহিসাবে পারমাণবিক গুরুত্ব বলিতে একটি পরমাণু একটি 
হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে কতগ্তণ ভারী তাহাই বুঝায়॥ ব্রোমিনের পরমাঞ্ 

হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা মোটামুটি ৮*গুণ ভারী । স্থতরাং ব্রোমিনের 
পারমাণবিক গুরুত্ব ৮৮০ । 

৮-২০। শপভিন্ক এওক্রওজ্ (01905187 ০1277) একই প্রকারের 
পরমাণু সহবোগে মৌলের 'ণু গঠিত এবং যৌগপদার্ণে অপুগঠনে বিভিন্ন পরমাণুর 
সমন্বয় হয়। কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া, বিশ্বের সমস্ত পদার্থের অণুতেই 
একাধিক পরমাণু ব্তমান। সমস্ত রকমের অণুই এত ছোট যে দ্রেখা যায় না এবং 

তাহাদের ওজনও এত কম যেপ্রায় পরমাণুর পধ্যায়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, 

যে কোন একটি পদার্থের সমন্ত অণুই সমধম্দ্ী এবং একই ওজনের । 
চিনির একটি অণুর ওজন মাত্র ৬৮৮ ১০-২২ গ্রাম। 
লবণের একটি অণুর ওজন মাত্র -৯-৭১ ৮ ১০-২৩ গ্রাম। 
হাইড়োজেন অণুর ওজন - ৩৩২ ৮ ১০-২৪ গ্রাম ইত্যাদি । 

পরমাণুর মত দশমিক ভগ্রাংশে অণুর ওজন প্রকাশও অস্থবিধাজনক। সেই 
জন্য অণুর ভর প্রকাশে রসায়নবিদ্গণ পারমাণবিক গুরুত্বের মত এই ক্ষেত্রে 

“আপবিক গুরুত্ব (0৫01608187 ৮181) প্রচলন করিয়াছেন। পারমাণবিক 
গুরুত্ব নিদ্ধারণে আমর! যে একক ব্যবহার করিয়াছি তাহাই এখানে প্রযোজ্য । 

স্থলহিসাবে একটি অণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ঘতগ্তণ ভারী তাহাকে উহার 
আণবিক গুরুত্ব বলা হয়। আমরা মোটামুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে 
একক” ধরিয়া পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করিয়াছি । এখানেও সেই পদ্ধতি 

প্রচলিত। একটি চিনির অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ৩৪২ গুণ ভারী; 
অর্থাৎ, চিনির আণবিক গুরুত্ব ৩৪২। 



৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

জলের আণবিক গুরুত্ব -১৮। ইহার অর্থ, জলের একটি অণু একটি 

হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৮গুণ ভারী। বস্তুতঃ, জলের একটি অণুর ওজন 
১৮ গ্রাম বা ছটাক নয়; ইহা একটি সংখ্যা মাত্র ষন্থারা হাইড্োজেনের প্রকৃত 
ওজনকে গুণ করিলে জলের অণুর প্রকৃত ওজন জানা যাইবে। 

হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন » ১৬৬ * ১০২৪ গ্রাম 

* জলের অণুর ওজন _ ১৬৬ % ১০২৬ ৮% ১৮৯২৯-৮৮%১০-২৪ গ্রাম 

পদার্থের একটি অণুর ওজন 
অতএব, আণবিক গুরুত্ব _-.._-- ১২ 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন 

শ্ুম্মহিসাবে অবশ্য অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া, সেই অনুপাতে 

আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর হয়। 

পদার্থের অণু একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই সমস্ত পরমাণুর গুরুত্ব 
যোগ করিলে সেই অণুর গুরুত্ব পাওঘা যায়। যেমন, চিনির অণুর সক্ষেত 

(082]7550,+, অথাৎ ১২টি কার্বন, ২২টি হাইড্রোজেন এবং ১১টি অক্সিজেন 

পরণাণু দ্বার! চিনির অণুটি গঠিত। এই পরমাণু সকলের গুরুত্ব হইবে-_ 

১২টি কার্বন পরমাণু ১২১ ১২-১৪৪ ["." কার্নের পাবমাণবিক গুরুত্ব_ ১২ 

২২টি হাইড্রোজেন পবমাণুন২২৯*১ - ২২ [৮ হাউড়োজেনেব পারমাণবিক গুকহ ১] 

১১টি অঠিছেন পরমাণু-১১১৯১৬-১৭৬ [** অন্সিজেনের পারমাণবিক গুকত্ব- ১৬ ] 

মোট - ৩৪২ 

চিনির আণবিক গুরুত্ব হইবে-৩৪২। অর্থাৎ সম্বেতের সমস্ত পরমাণুর 
গুরুত্বের ঘোগ-ফলই আণবিক গুরুত্ব। 

৮শশ 1 ী-ভ্সঞ্পু (07800-070190হ116) £ পূর্বেই বলা হইয়াছে 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব একটি সংখ্য| মাত্র, উহার কোন একক নাই। যেমন 
সালফিউরিক আযাসিডের আণবিক গুরুত্ব ৯৮। সলফিউরিক আযাসিডের অণুর 
ওজন ১৮ গ্রাম বা ছটাক নয়। 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব-সংখ্যক গ্রাম ওজনের পরিমাণকে সেই পদার্থের 
গোষ-অথু (07%00-1001650016) বলে। যেমন ৯৮ গ্রাম সালফিউরিক আযাসিড 
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উহার এক গ্রাম-অণু। ৯৮ উহার আণবিক গুরুত্ব এবং এ সংখ্যক গ্রাম ওজনের 
বস্তর পরিমাণ উহার এক গ্রাম-অণু। 

প্রত্যেক পদার্থের গ্রাম-অণু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন যাহা সেই পদার্থের 
আণবিক গুরুত্ব যত, তত গ্রাম। জলের আণবিক গুরুত্ব ১৮, অতএব এক গ্রাম- 

অণু জল-- ১৮ গ্রাম। লবণের আণবিক গুরুত্ব ৫৮৫ | অতএব এক গ্রাম-অগু 

লবণ -৫৮৫ গ্রাম ইত্যাদি । 
স্থৃতরাং যদি ১০ গ্রাম-অণু জল বল! হয় তবে ১৮০ গ্রাম জল বুঝাইবে। অথবা 

৫"৭ গ্রাম-অণু চিনি য্দি চাওয়া যায়, তাহ! হইলে ৫.৭ * ৩৪২ গ্রাম চিনি দিতে 
হইবে, কারণ প্রতি গ্রামমঅণু চিনি ৩৪২ গ্রাম । 

মনে রাখিতে হইবে, গ্রাম-অথু একটি ওজনের পরিমাণ; সৃতরাং উহার 
ওজনের 'একক” গ্রাম থাকিবে, উহা একটি সংখ্যা হইতে পারে না। বিভিন্ন 
পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের গ্রাম-অণুর পরিমাণও বিভিন্ন। 

এইভাবে পারমাণবিক গুরুত্বের সমপরিমাণ গ্রাম ওজন কোন মৌলিক 
পদার্থকে “গ্রাম পরমাণু” বলা বায়। যেমন ১৬ গ্রাম অক্সিজেনকে এক “গ্রাম- 

পরমাণু” অঝ্সিজেন বল। যাইতে পারে। 

ণখখজ অধ্যায় 

গ্যাসায়তন সুত্র ঃ জ্যাভোগাড়। প্রকল্প 
৯-৯। গ্যাসাজভ্ভন্ন সুত্র 0,৪৬৭ 01 98590709 % 0180198) $ অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ €বজ্ঞানিক ক্যাভেগ্ডিস্ (58501201517) জল এবং 

তাহার দুইটি উপাদান-_হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সম্পকে বহু রকম পরীক্ষা 

করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে কোন নিদ্দিষ্ট আয়তনের হাইড্রোজেনকে জলে 

পরিণত করিলে উহার সহিত উহার অদ্ধেক আয়তন অক্নিজেন যুক্ত হ্য়। ২০০ ঘন 

সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন ১০* ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত সংযোগের ফলে 

জল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আত্মতনের যে অনুপাতে মিলিত 
হৃইয়। জল সৃষ্টি করে তাহ একটি সরল অনুপাত, ২: ১। 



৮০ মাধ্যমিক বলায়ন বিজ্ঞান 

ইহার পরে গে লুসাক্ (০9) [৫552০) এবং হাম্বোণ্ট অন্যান্য গ্যাসের 

রাসায়নিক বিক্রিয়! পরীক্ষা করেন। তাহারা প্রমাণ করেন যে কেবল হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন নয়, অন্তান্ গ্যাস-সমূহের আয়তনগুলিও রাসায়নিক সংযোগকালে 
সরল অনুপাতে থাকে! এই সকল পরীক্ষা হইতে গে নুসাক একটি সুত্র 

আবিষ্কার করেন__ 

(গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়াকালে উহাদের আয়তনগুলি সরল অনুপাতে থাকে, 
এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও যদি গ্যাসীয় পদার্থই উৎপন্ন হ্য়, তাহার 
আয়তনও বিক্রিয়ক গ্যাসের আয়তনের সহিত সরল অন্নুপাতে থাকিবে [৯ ইহাকে 
গঠাসায়তন জৃত্র (1727 ০£ 0956005 ৬০011905) বলে । অবশ্ত পরীক্ষাকালে 

সমস্ত গ্যাসের আয়তন একই চাপ ও উষ্কতীয় মাপিতে হইবে । নিম্নলিখিত 
বিভিন্ন পরীক্ষালন্ধ ফল হইতেই এই স্ুত্রের সত্যতা প্রমাণিত হইবে । 

(১) এক ঘনারতন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন ক্লোরিণ মিলিয়া 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিঙ্ হয়। অতএব আয়তন হিসাবে হাইড্রোজেন : ক্লোরিণ 
₹১:১ ইহা সরল অন্ুপাত। 

(২) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন সহযোগে ছুই 
ঘনায়তন আযামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, আয়তন অনুসারে 

নাইট্রোজেন : হাইড্রোজেন : আমোনিয়া- ১ : ৩ :২, সরল অনুপাত । উৎপন্ন 
'ম্যামোনিরা গ্যাসের আয়তন হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তনের সঙ্গে 
সরল অনুপাতে আছে । 

(৩) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন এক ঘনায়তন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 

ছুই ঘনায়তন নাইন্রিক অক্সাইড গ্যাস তৃষ্টি করে। স্থতরাং আয়তন অনুপাতে 
নাইট্রোজেন : অক্সিজেন: নাইটিক আল্মাইভ্- ১: ১: ২--সরল অন্পাত। 

(৪) দুই ঘনায়তন কার্ধন ভাই-অক্সাইভ বিয়োজনের ফলে এক ঘনায়তন 
অক্সিজেন এবং ছুই ঘনায়তন কার্বন-মনোক্সাইডে পরিবন্তিত হয়। স্থতরাং আয়তন 

হিসাবে, 

কার্বন ডাই-অক্সাইভ্ব : অক্সিজেন : কার্বন-মনোক্সাইড্ 
৬ প ৬ 

ইহাঁও সরল অন্গপাত। 
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এই রকম আরও অসংখ্য উদ্াহরণের উল্লেখ কর] যাইতে পারে । এই সমস্ত 
হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন যে বিক্রিয়ক গ্যাস 

সমূহের আয়তনের সমান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; এই সকল আয়তন 
সরল অনুপাতে থাকিবে মাত্র। আয়তন নিদ্ধারণকালে অবশ্য বিক্রিয়ক এবং 

উৎপন্ন গ্যাস-সমূহের উষ্ণতা ও চাপ নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে। 

৯২, | ল্রার্জেজীলাম্লেল্র 0367561158) স্িহ্াভ্ 8 ১৮০৮ খৃষ্টাবে 
গে-লুকাসের গ্যাসায়তন সুত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সেই সময়েই (১৮০৩-১৮*৮) 
ডাল্টনের পরমাণুবাদের প্রচার হয়। ডাল্টনের পরমাণুতত্বের মূল কথা 
এই যে যৌগিক পদার্থ মাত্রই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট-সংখ্যক 
অবিভাজ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রায়ই পরমাণুর সংখ্যাগুলি 
সরলাহ্ছপাতে থাকে। ডাল্টন অবশ্য পরমাণুবাদ প্রচারের সময় পদার্থের 
কোন অণুর কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, মৌলিক 

পদার্থ, যেমন হাইড্রোজেন বা লৌহ, উহাদের অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি, তেমনই 
যৌগিক পদার্থ, জল বা হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্ও জল এবং আাসিডের পরমাণুর 
সমষ্টি মাত্র। পদার্থের অণুর পৃথক অস্তিত্ব তখনও স্বীকৃত হয় নাই। 

পরমাণুবাদের সাহায্যে তখন যে-সকল বিজ্ঞানীর! গ্যাসায়তন স্ুত্রটিকে 

বুঝিবার এবং ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টায় ছিলেন, বার্জেলীয়াম্ তন্মধ্যে অন্যতম 

তিনি বলেন, হ[ইড্রোজেন ও ক্লোরিণ সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিডভ হয়। 

পরীক্ষাতে প্রমাণিত হইয়াছে, 
এক ঘনায়তন হাইডোজেন এক ঘনায়তন ক্লোরিণের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

আবার, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একটি ক্লোরিণ পরমাণু যুক্ত হইয়া 
হাইড্রোক্লোরিক আাসিভ্ হয়। 

তাহা হইলে বুঝা যায় যে এক ঘনায়তন হাইড্রোজেনে যত পরমাণু আছে, 
এক ঘনায়তন ক্লোরিণেও ঠিক তত পরমাণু থাকিবে । অতএব বার্জেলীয়াস্ 
সিদ্ধান্ত করিলেন £ “নিদ্দিষ্ট উষ্ণতায় এবং চাপে, সম-আয়তন যে কোন গ্যাসে 

একই সংখ্যক পরমাণু থাকে ॥ 
স্থতরাং ৫ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন বা! কার্বন ডাই-অক্সাইভ বা নাইট্রোজেন 

প্রভৃতি যে কোন গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা সান। অবস্ত প্রত্যেক গ্যাসের ৫ ঘন 

সে্টিমিটার একই উষ্ণতায় ও চাপে লইতে হইবে। 



৮২ মাধ্যমিক রসাক়্ন বিজ্ঞান 

গে-লুসাক নিজেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং উহার ক্রি বাহির 
করিয়া দেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং এক 

ঘনায়তন ক্লোরিণ সংযোগে ছুই ঘনায়ত্রন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ হয় ; অর্থাৎ 
২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্- ১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তন 

ক্লোরিণ। 

অথবা, ২ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্- ১ ঘন সেন্টি. হাইড্রোজেন 

+১ ঘন সেটটি. ক্লোরিণ। 

বার্জেলীয়াস্-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি মনে কর] যায় গ্রতি ঘন সেন্টিমিটারে যে 
কোন গ্যাসের পরমাণু সংখ্যা %, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে 2 

২% পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিছ-% পরমাণু হাইড্রোজেন +4 পরমাণু 
ক্লোরিণ। 

অথবা, ১ পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক আিড - ২ পরমাণু হাইড্রোজেন + ই পরমাণু 
ক্লোরিণ। 

ভাল্টনের পরমাগুবাদ অন্রসারে একটি হাইড্রোক্লোরিক আাসিড্ পরমাণুর 
অন্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। দেখা যাইতেছে একটি হাইড্রোক্লোরিক 

আযসিভ্ পরমাণু গঠনে অদ্ধ-পরমাণু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ প্রয়োজন । পরমাণুবাদ 

অন্যায়ী পরমাণু অবিভাজ্য, স্ৃতবাং ২ পরমাণু হাইড্রোজেন সম্ভব নয়। ইহা 
স্বীকার করিলে ঘে পরমাণুতত্বের উপর নির্ভর করিয়া! বাজেলীয়াসের সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে সেই পরমাণুবাদকেই অস্বীকার করিতে হয়। অতএব বার্জেলীয়াস-সিদ্বাস্ত 

নিল নহে। 

ই১-৩ 1 জআযটাক্ডোলাত্ক্ডরা। ক্রম (4৮928 070+5 1551)012)6819) 2 

রী বাজেলীয়াস্-সিদ্ধান্ত গ্যাসায়তন স্তত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া যে সমস্ত অস্থবিধার 

সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেগুলি দূর করিতে সমর্থ হইলেন ইতালীষ পদার্থবিদ 
আভোগাড়ো। ১৮১১ খুষ্টান্বে আভোগাড়ো প্রথমে পদার্থের অণুর কল্পনা 

করেন। তিনি বলেন, পদাথের ভিতর ছুই রকম ক্ষুদ্র কণিকা বর্তমান £ 

(১) অণু ঃ প্রত্যেক পদার্থই__যৌগিক বা মৌলিক হুত্রক্ষুত্র সমংশ্থী 
কণার সমষ্টি। এই কণাগুলির স্বাধীন সত্তা আছে এবং ইহাতে পদার্থের সমত্য 
পর্ন বর্তমান। ইহারা মুক্ত-বিহারী এবং এই সকল সমধশ্মী কণাগুলির পরম্পরের 
মধ্যে কোন যোগ নাই। ক্ষুত্র কণাগুলিকে ক্সণু (1০015০0159) বলা হয়। 
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" (২) পরমাণু ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম 

অবিভাজ্য কণা অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাকে পরমাণু (2:০:5) বল্! হয়। 

এই পরমাণু-সমষ্টি হইতেই মৌলিক পদার্থ গঠিত। কিন্ত পরমাণুগুলির খ্ৰাধীন 
সত্বা নাও থাকিতে পারে। ছুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র থাকিয়া একটি 
স্বাধীন-সত্ত1-সম্পন্ন অণুর স্থষ্টি করিতে পারে। 

উদাহরণ স্বরূপ বল যাইতে পারে, ডাল্টন ও তাহার সমসাময়িকগণ মনে 
করিতেন যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ গ্যাস যখন পৃথক পৃথক থাকে তখন উহাদের 
ভিতর উহাদের নিজ নিজ পরমাণু সকল ইতস্তত: ঘুরিয়! বেড়ায় এবং এই ছুইটি 
গ্যাসের যখন মিলন হয়, তখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি ক্লোরিণ 

পরমাণু একত্র হইয়? হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের একটি পরমাণুর সৃষ্টি করে। 

আযাভোগাড্র! বলিলেন, উহা! ঠিক নয়। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ গ্যাসে পরমাণুগুলি 

একক থাকে না। এই দুইটি গ্যাসেই ছুইটি পরমাণু একত্র জুড়িয়া থাকে, এবং এই 
যুক্ত পরমাণুদ্ধয়কে উহাদের অণু বলিতে হইবে । যখন উহাদের মধ্যে রাসায়নিক 
বিক্রিয়া হয়, তখন একটি করিয়া পরমাণু অণু হইতে বাহির হইয়া একত্র হয় এবং 

হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের অণুর স্থষ্টি করে। 

(৩১+/৩)৯€9০১+৫১ 
হাইড্রোজেন ক্লোরিণ হাইড্রোক্রোবিক 

অণু অণু আ্যাসিড. অণু 

সঙ্কেত সাহায্যে লেখা যায় 2 175+019-701+7001-2701, 

অতএব, আাভোগাড়োর মতে সমস্ত মৌলিক পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি বটে, 
বে সব ক্ষেত্রে পরমাণুগুলি একক থাকে না। অনেক সময়েই একাধিক পরমাণু 

একত্র হইয়া! ছোট ছোট পরমাণুপুঞ্জ হুষ্টি করে। উহারদিগকে অণু বলে। অণু 

সর্বদাই একক থাকিতে পারে। | 
এইভাবে অণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া! আযাভোগাড়ে। বার্জেলীয়াস্-সিদ্ধাস্ত 

পরিবর্তিত করিয়া বলিলেন £ 

(নিদিষ্ট উষ্ণতায় এবং চাপে সম-আয়তন-বিশিষ্ট যে কোন গ্যাসে অগুর সংখ্যা 
একই হইবে |” অর্থাৎ সম-অবস্থায় ১ ঘন সেন্টিমিটার বাষ্প, আামোনিয়া, 

হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেন প্রভৃতি ষে কোন গ্যাসীয় পদার্থে অগুর সংখ্যা একই 
হইবে (পরমাণুর সংখ্য। নয়) 
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ইহাকেই “আযাভোগাড্রো প্রকল্প” বলে। ইহার সত্যতা বহু রকমে 
পরীক্ষিত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাকে সুত্র না বলিয়! প্রকল্প বলা 
হয় কারণ প্রত্যক্ষভাবে কোন নিদিষ্ট আয়তনে গ্যাসের অণুর সংখ্যা গ্রণন। দ্বারা 
ইহা! প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া পরোক্ষ 
অন্যান্য পরীক্ষা দ্বার। ইহার সত্যতা ও বাস্তবতা নির্ধারিত হইয়াছে । 

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধাস্ত যেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে 

আযাভোগাড়ো প্রকল্পের সাহায্যে তাহার সহজ সমাধান হইয়াছে । যেমন £-- 

২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড্- ১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তন 

ক্লোরিণ। 

অথবা, ২ ঘন সেন্টি, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্-১ ঘন সেটটি. হাইড্রোজেন + 

১ ঘন সেন্টি, ক্লোরিণ। 

আভোগাড়োর প্রকল্প অন্গনারে যদি প্রতি ঘন সেন্টিমিটার যে-কোন গ্যাসে 
£% অণু থাকে, তাহা! হইলে, ২% হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্ অণু-% হাইড্রোজেন 

অগু+% ক্লোরিণ অণু অথবা, ১ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ অণু-২ হাইড্রোজেন 
অণু+২ ক্লোরিণ অণু। 

পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্ত অণু অবিভাজ্য নয়। স্থতরাং ২ অণুর অস্তিত্ব সম্ভব । 

যদি হাইড্রোজেন বা ক্লোরিণ অণুতে ষুগ্ম-সংখ্যক পরমাণু থাকে তাহা হইলে 
তাহাদের ২ অণু হওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়। এইটিই আযভোগাঁড়ো। প্রকল্পের বিশেষত্ব । 

এইভাবে আাভোগাড়ো প্রকল্প হইতে গ্যাসায়তন স্থত্রেরও সমথন পাওয়। যায়। 

চিত্রের সাহায্যে প্রকল্পটি আরও সহজে বুঝ! যাইতে পারে । নিমের চিত্রের 
প্রতিটি বর্ণক্ষেত্রে যদি সম-আয়তন গ্যাস থাকে, আযাভোগাড়োর প্রকল্প অন্রসারে 

উহাতে সমান-সংখ্যক অণুও থাকিবে । এক ঘনার়তন হাইড্রোজেন ও এক 
ঘনায়তন ক্লোরিণ মিলিয়] দুই ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিছ্ হয়। মন কর, 

(0) --হাইড্রোজেন পরমাণু। 

(০১০) - হাইড্রোজেন অগু। 

৫০৮ --ক্লোরিণের পরমাণু। 

০9০১ - ক্লোরিণের অণু । 

(06১ -হাইডোক্লোরিক আযাসিডের অণু। 
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অতএব, 

১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন +১ ঘনায়তন ক্লোরিণ- ২ ঘনায়তন হাইড়োক্লোরিক আসিড. 

সেই রকমেই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন হইতে আমোনিয়ার উৎপত্তি 
প্রকাশ সম্ভব । 

০)-1-পরমাণু ০0)-17-অণু 

€) -1+পত্রমাণু €€)-1২2-অণু 

অতএব আভোগাড়ে প্রকল্পের সাহায্যে বিক্রিয়াগুলি কিভাবে গ্যাসায়তন 

সুত্র অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তাহ] বুঝিতে পার! যায়। 

একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই সকল গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়াতে 
বিক্রিয়কের আয়তন এবং যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হুইল তাহাদের আয়তন সমান 

নাও হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থেই সম-আয়তনে অণুর সংখ্যা 
সমান হইবে, পরমাণুব সংখ্যা সমান নাও হইতে পারে ( অবশ্ত চাপ ও উষ্ণতা 
অপরিবন্তিত থাকিতে হইবে )। 

-৪ 1 আ্যাক্ঞোগগাত্ড্রা। এক্ষল্ল ও গচাসাক্সভ্ল্ন শুক্র £$ এই 
প্রকল্পটি হইতে অতি সহজেই গ্যাসায়তন সুত্রটি অনুমান করা সম্ভব। মনেকর 
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ক? এবং ধা" নামক ছুইটি গ্যাসের বথাক্রমে ৪ এবং ০? সংখ্যক অণু মিলিত 

হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। ৭৪১ এবং “৮; অবশ্ঠই পূর্ণ সংখ্যা এবং 

এই সংখ্যাগুলি সাধারণতঃ ছোট । আভোগাড়োর প্রকল্প অস্থ্যায়ী, যদি মনে 

করা যায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসে «১ অনু বর্তমান, তাহা হইলে 

ক'-এর ৭৪, অণু থণ-এর %, অণুর সহিত যুক্ত হয়। অথবা, ক"এর 

& ঘন সেন্টিমিটার, “খা'-এর & ঘন সে্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। অথবা, “ক'- 

এর ঞ&” ঘন সের্টিমিটার “খ"-এর "%+ ঘন সেন্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। অর্থাৎ, 
“কক? এবং খ' আয়তনের & 210 অন্থপাতে যুক্ত হয়। 

& এবং ৯ ছোট ছোট পূর্ণ সংখ্যা, কৃতরাং ৪: একটি সরল অন্থপাত। 

অতএব, “ক” এবং "খ" আয়তনের সরল অন্পপাতে মিলিত হইয়া থাকে । ইহাই 

গ্যানাযর়তন সূত্র । 

৯-৮ 1 ভ্যঢাত্ভোগাত্দডা আরকুল্সেল আল্সোগ 2 বস্তর নিত্যতা- 

বাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি যে সমস্ত মূল নিয়মের উপর নির্ভর করিয়! রসায়ন-বিজ্ঞান 

গড়িয়া উঠয়াছে, আাভোগাড়ো প্রকল্প তাহাদের মধ্যে অন্থতম | বস্থৃতঃ, এই 

প্রকল্পটর দান অসামান্য এবং আযভোগাঁড়ো প্রকল্প ব্যতিরেকে রসায়ন-বিজ্ঞান 

বর্তমানের এই উন্নত অবস্থায় কখনই পৌছিতে পারিত না। 

আভোগাড়োর প্রকল্পটির প্রযোগ ছারা কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজশীয় 

অন্ুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে । সেইগুলি আমরা এখানে আলোচন। করিব। 

(১)_হাইড্রোজেনের অু ঘিপরমীণুক ঃ :3 অগু হাইডোজেন এবং 

$ অণু ক্লোরিণ সংযোগে একটি হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের অণু গঠিত, ইহা 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (পৃ ৮৪)। অগুসকল পরমাণুর সমষ্টি। হাহড্রোজেন 

অণুতে একাধিক পরমাণু না৷ থাকিলে ই অণু সংযুক্ত হইতে পারে নাঃ এবং যেহেতু 

পরমাণুশ্থলি অবিভাজ্য, স্থতরাং হাইড্রোজেন অণুতে জোড়-সংখ্যক পরমাণু 

(২, ৪, ৬, ৮১..-) থাকিতেই হইবে, নতুব1 অণুকে দুই ভাগ কর! সম্ভব নয়। ইহা 

হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, হাইড্রোজেন অণুতে ন্যুনপক্ষে ছুইটি পরমাণু থাকিবেই। 

এই এক্ষই কারণে ক্লোরিণের অণুতেও অন্ততঃ ছুইটি পরমাণু থাকিবে টু 

আ্যাসিভ্ মাত্রেই হাইড্রোজেন থাকে । আযাসিভের অণুর হাইড্রোজেনকে 
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অন্তান্ত ধাতুর পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপন (501500000 কর! সম্ভব। যদি 

মোডিয়াম ধাতুর পরমাণু দ্বারা আযাসিভের অধুর হাইডোজেন পরমাণুগুলি 

প্রতিস্থাপিত হুয়, তবে আযাসিভের অগুতে যতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, 
ততগুলি বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন, সাল্্ফিউরিক্ আসিডের অণুতে দুইটি 

হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, উহ হইতে সোডিয়ামের সাহায্যে ছুইটি নূতন পদার্থ 
( লবণ ) পাওয়া! যায়। সেই রকম ফস্ফরিক ভ্যা্সিডের অণুতে তিনটি হাইড্রোজেন 

পরমাণু আছে । উহা! হইতে তিনটি পদার্থ পাওয়া সম্ভব। 

[,50,--৯৪7190,, বি590+. 
17970)4-----৯্বজ1220094, 92720, িঞ৪504. 

সেই রকম ভাবে হাইড্রোক্লেরিক আযাসিডের হাইড্রোজেনকে সোডিয়াম দ্বার 
প্রতিস্থাপন করিলে কখনও একটির বেশী পদার্থ পাওয়া যায় না। অতএব, 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের অণুতে একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু আছে মনে 

করা অযৌক্তিক নয়। 

ই অণু হাইড্রোজেন হইতে একটি হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ্ অণু পাওয়া যায়। 
আবার একটি হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের অণুতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
'আছে। অতএব, হাইড্রোজেনের ই অণুন ১টি পরমাণু, 

রি ১ অণু3০২টি পরমাণু ।) 

ন্নতরাং হাইড্রোজেন অণু দ্বি-পরমাণুক। 

পদার্থবিদ্গণ হাইড্জেনের আগেক্ষিক তাপ (90750 17580 ? _ 144) 

নির্ণর করিয়া এবং ভর-বর্ণালীর (1955 50০০0:০9190017) পরীক্ষার সাহায্যে 

হাইড্রোজেন অণুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিয়াছেন । 

হাইড্রোজেনের মত অক্সিজেন অথুও দি-পরমাণুক। কারণ, পরীক্ষাতে দেখা 

গিয়াছে-_- 

এক ঘনায়তন অক্সিজেন এবং ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন সমম্বযে ২ ঘনায়তন 

বাষ্প উৎপন্ন হয়। যদি সমস্ত গ্যাসের এক ঘনায়তনে % অণু বর্তমান থাকে, 

তাহা হইলে 

% অণু অক্সিজেন +2% অণু হাইড্রোজেন _2% অণু বাম্প। 

অথবা ই অণু অক্সিজেন + ১ অণু হাইড্রোজেন _ ১ অণু বাম্প। 
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অর্থাৎ বাপ্পের একটি অগুতে $ অণু অক্সিজেন বর্তমান। ম্বতরাঁং অক্সিজেন 
অণুতে অন্ততঃ পক্ষে ছুইটি পরমাণু থাকা প্রয়োজন। আপেক্ষিক তাপ বাহির 

করিয়া অক্সিজেন অথুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ কর! হইয়াছে। 
সাধারণ অবস্থায় গ্যাসীয়, মৌলিক পদার্থসমৃহ প্রায়ই দবিপরমাধুক ). যেমন,. 
হাইড্রোজেন, নাইক্রোজেন, ক্লোরিণ, অক্সিজেন ইত্যাছি। 

(২) পদার্থের আণবিক" গুরুত্ব উহার গ্যাসীয় অবস্থার ঘনহের 
ছ্বিওপ।1 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বলিতে সেই পদার্থের একটি অণু হাইড্রোজেনের 
একটি পরমাণু অপেক্ষা কতগুণ ভারী তাহ বুঝায় (পৃঃ ৭৭)। সচরাচর পদার্থটি 

ষে অবস্থাতেই থাকুক--কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়--উহার আণবিক গুরুত্ব একই 
হইবে। 

কোন গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব বলিতে একই চাঁপে ও উষ্ণতায় উহার সম- 

আয়তন হাইড্রোজেন হইতে কতগুণ ভারী তাহাই বুঝা যায় (পৃ ৭৪)। সুতরাং 

গযাসীয় পদার্থের ঘনত্ব শর -_ ৫ ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের ওজন, 

৫ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন 

আযাভোগাড়ো প্রকল্প অনুসারে ৫ ঘন সেন্টিমিটার কোন গ্যাস ও হাইড্রোজেনে 
সম-অবস্থায় একই সংখ্যক অণু থাকিবে এবং সেই সংখ্যাটি যদি হয় তাহ! হইলে 
গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব 

গ্যাসের % অণুর ওজন 

_ হাইড্রোজেনের % অপুর ওজন 
গ্যাসের একটি অগুর ওজন 

: হাইড্রোজেনের একটি অণুর ওজন 

_গাসের একটি অপুর ওজন 

 হাইড্রোজেনের ২টি পরমাণুর ওজন 555 
রর গ্যাসের একটি অগুর ওজন 

-২₹* হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন 
»২৮ গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব | 

অর্থাৎ, 2 যদি পদার্থের আণবিক গুরুত্ব হয়, তাহা হইলে; 0-ই1. 
অথবা, 17 - ২1), 
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যেমন, কোহল তরল পদার্থ; বাম্পীয় অবস্থায় উহার ঘনত্ব -২৩। সুতরাং 

আণবিক গুরুত্ব-২ »* ২৩-৪৬। 

€৩) নির্দিষ্ট উষ্ণতা এবং চাপে এক গ্রাম-অণু পরিমাপ যে কোন 
পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় আয়তন একই হইবে। প্রমাণ উষ্ণতা ও 
চাঁপে সেই আয়তনের পরিমাণ প্রায় ২২৪ লিটার । 

পদ্দার্থের আণবিক গুরুত্ব যত, তত গ্রাম ওজনের পদার্থকে উহার গ্রাম-অণু 

বল! হয়। যেমন জলের আণবিক গুরুত্ব ১৮, অতএব এক গ্রাম-অণু জল বলিলে 

১৮ গ্রাম জল বুঝাইবে। 

পারমাণবিক গুরুত্বের পরিমাপে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর গুরুত্বকে 

“এক” ধরা হইয়াছে । হাইড্রোজেন অণুটি দ্বি-পরমাণুক, অর্থাৎ উহাঁতে দুইটি 
পরমাণু বন্তমান। সুতরাং 

( হাইড্রোজেনের আপবিক গুরুত্ব -২। 

যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃত ওজন * গ্রাম হয়, তবে একটি 
হাইড্রোজেন অণুর ওজন ২ গ্রাম । 

অতএব, ১ গ্রাম-অণু হাইড্রোজেনে অণুর সংখ্যা হইবে _ 7 স | 

আমোনিয়া গ্যাসের ঘনত্ব দেখা গিয়াছে -৮'৫ 

অতএব, আযামোনিয়ার আণবিক গুরুত্ব ২ *৮*৫-১৭| 

অর্থাৎ, আামোনিয়ার একটি অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৭ গণ 
ভারী । 

অতএব, আমোনিয়ার একটি অণুর প্রকুত ওজন - ১৭৮ গ্রাম। 
ণ টু _১৭ গ্রাম_.১ 

এক গ্রাঘ-অণুআযামোনিয়াতে অগুর সংখ্যা হইবে ১৭৬ গ্রীণ 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ২২ 

কার্বন ভাই-অক্মাইডের আণবিক গুরুত্ব _ ২ ৮ ই২ ৪৪ 

অর্থাৎ কার্বন ডাই-অল্লাইডের একটি অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা 
9৪ গুণ ভারী । 

কার্বন ডাই-অক্মাইডের একটি অণুর ওজন -- ৪৪" গ্রাম 
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অতএব, এক গ্রাম-অধু কার্বন ডাই-অক্মাইডে অণুর সংখ্য। হইবে 

৪৪ গ্রাম_ ১ 
- 8৪৬ গ্রাম 

দেখা যাইতেছে যে যে-কোন পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে, অণুর সংখ্যা একই 
হইবে । এক গ্রাম-অণুর ভিতরে যত সংখ্যক অণু আছে তাহাকে আভোগাড়েো। 
সংখ্য। ০2070510110) বলে । এই সংখ্যার পরিমাণ, ৬৮ ১০৯৩ | 

যেহেতু যে কোন রকম পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে একই সংখ্যক অণু আছে, 
উহাদের আয়তনও আযাভোগ।ড়ৌর প্রকল্প অন্তষায়ী একই হইবে । অতএব, আমরা 
বলিতে পারি, নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে যে কোন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় এক 

গ্রাম-অণুর আয়তন একই হইবে । 

এখন, হাইড্রোজেনের এক গ্রাম-অণু-২ গ্রাম 

হাইড্রোজেনের প্রমাণ ঘনত্ব -*০০০০৯ গ্রাম ( প্রতি ঘন. ) সেন্টিমিটার 

প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অথু হাইড্রোজেনের আয়তন 

২. ঘন সেন্টিমিটার 
০০০০৪ 

-২৯৯৯২ ঘন সেন্টিমিটার 

২২২ (লটার 

আমোনিয়ার এক গ্রামঅণু- ১৭ গ্রাম 

উহাঁব ঘনত্ব ₹ ৮"৫ 

অতএব, গ্রাম হিসাবে, আমোনিয়ার প্রমাণ ঘনত্ব ৮৫ * ০০০০৯ গ্রাম 

প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু আমোনিয়ার আয়তন 

62522 ১৭. রর হী ৬ লে ২০ লিটার 
৮৫ ১৮ ৩০৩০১ *০৩০০০৯ 

জলের এক গ্রাম-অণু- ১৮ গ্রাম 

জলীয় বাম্পের ঘনত্ব ৯ 

অতএব, গ্রাম হিসাবে বাণ্পের প্রমাণ ঘনত্ব - ৯১ *০০০০৯ গ্রাম 

প্রমাণ অবস্থায়, এক গ্রাম-অণু জলীয় বাম্পের আয়তন 

ষচ -. ২০২২২ লিটার চ্ত :70022 ক 
তি ১৮০০০০৪ ০০০০৪ 
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প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এক গ্রাম-অণুর আয়তন 
হইবে ২২২ লিটার । 

(হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১ না ধরিয়া যদি অক্সিজেনের পারমাণবিক 
গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া হিসাব করা যাষ, তবে গ্রাম-অণুর আয়তন ২২২ লিটারের 
পরিবর্তে ২২৪ লিটার হইবে। 

[ হাইড্রোজেন ল ১, অক্সিজেন _ ১৫৮৮, 

অক্সিজেন - ১৬, হাইড্রোজেন -.-১৬. - ১০০৮ 
১৫৮৮ 

অতএব, গ্রাম-অগুর আয়তন: *১৯-২২-৪ লিটার) 
০০৩০৪ 

সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে ২২৪ লিটার 
আয়তনবিশিষ্ট যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের ওজন উহার এক গ্রাম-অথুর সমান, এবং 
সেই সংখ্যাটি পদার্থটির আণবিক গ্রুত্ব হইবে। যেমন, প্রমাণ অবস্থায় ২২৪ 

লিটার অক্সিজেনের ওজন ৩২ গ্রাম, অতএব এক গ্রাম-অণু অক্সিজেন -৩২ গ্রাম, 
এবং অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব - ৩২। 

() বিভিন্ন গ্যাসের সংযোগে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, 
আয়তনের অনুপাত হইতে আাভো গাড়ে! প্রকল্পের সাহায্যে 
উহ্থাদের সঙ্কেত নির্ণয় সম্ভব। দুই একটি উদাহরণ হইতে ইহা৷ সহজেই বুঝা 
যাইবে । 

(ক) পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে__ 

এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন এবং তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন সংযুক্ত হইয়া! ছুই 
ঘনায়তন আমোনিয়। হয়। 

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে যদি % সংখ্যক অণু থাকে, তাহা হইলে বলা যায় 
২% অণু আযামোনিয়ার জন্য % অণু নাইট্রোজেন এবং ৩% অণু হাইড্রোজেন 
প্রয়োজন । অর্থাৎ আামোনিয়ার ১টি অণু-২ অণু নাইট্রোজেন এবং ২ অণু 

হাইডোঁজেন | 

১টি আমোনিয়া অপু-১টি নাইট্রোজেন পরমাণু+ ৩টি হাইড্রোজেন 
পরমাণু (কারণ, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উভয়েই দ্বি-পরমাণুক ) 

অতএব, আমোনিয়ার সঙ্কেত, খানও । 



৯২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

খে) পরাক্ষায় দেখা গিয়াছে, 
২২ ঘনায়তন বাম্প উৎপাদনে ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং ১ ঘনায়তন 

অক্সিজেন প্রয়োজন । 

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে যদি £ সংখ্যক অণু থাকে, তাহা হইলে, 

২/ বাম্পীয় অণু-২% হাইড্রোজেন অণু+% অক্সিজেন অণু। 

অর্থাৎ ১টি বাম্পীয় অণু ১টি হাইড্রোজেন অণু+২ অক্সিজেন অণু 
-২টি হাইড্রোজেন পর্মাণু + ১টি অক্সিজেন পরমাণু । 

.*, জলীয় বাম্পের সঙ্কেত হইবে, ঢ591 ২ 

-২৫) পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় ঃ 
(আযাভোগাড়রো-প্ররুল্পের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির 

করাও সম্ভব । 

মৌলিক পদার্থগুলি একই রক্ষম পরঘাথুসমন্ধয়ে গঠিত এবং এই পরমাণুশ্তলি 
অবিভাজ্য। স্থতরাং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমন্বষে যখন যৌগিক পদার্থ 

রচিত হয় তখন কোন মৌলিক পদার্থেরই একটির চেয়ে কম পরমাণু উহাতে 
থাকিতে পারে না। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ক্যানিজারো মৌলিক 

পদার্থের পারমাণবিক খ্ররুত্ব স্বির করেন। ইহার জন্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা 

/ (ক) যে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গ্ররুত্ব জানা প্রয়োজন, উহার কতকগুলি 

যৌগিক পদার্থ লইতে হইবে। এই যৌগিক পদার্থগুলি গ্যাস অথবা উদ্বায়ী বস্ত 

হওয়া চাই। প্রত্যেকটি পদার্থের গ্যাসীয় ঘন্ত্ব বাহির করিয়া উহা হইতে 

পদার্থগ্ুলির আণবিক গুরুত্ব বা গ্রাম-অগু নির্ধারণ করিতে হইবে। 

(থ) এ নকল যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়। উহাদের গ্রাম-অণু পরিমাণ বস্তুতে 
সেই মৌলিক পদার্থের কতট। আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। 

যদি বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থ এইভাবে পরীক্ষা করা যায় তবে অন্ততঃ একটি 

পদার্থ পাওয়া! যাইবে যাহার অণুতে সেই মৌলিক পদার্থের একটি মাত্র পরমাণু 
বর্তমান। এইকপ বিশ্লেষণের ফলে মনেই মৌলিক পদার্থের যে নিয়তম পরিমাণ 
পাওয়া ঘাইবে, তাহাকেই উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বলা! হয়। কারণ, উহার 
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চেয়ে কম পরিমাণ অংশ কোন যৌগিক পদার্থে থাকে না, এবং একটির চেয়ে কম 

খ্যক পরমাণু কোন যৌগিক পদার্থে থাকিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ 

কার্বনের পারমাণবিক গুক্ুত্ব-নির্ণয় দেখা যাইতে পারে । পরীক্ষা দ্বার। নিম্নলিখিত 
ফল পাওয়। গিয়াছে £ 

পদার্থের এক গ্রাম-অগুতে 

যে রিনা কাঁবন আছে 

কার্বনের উদ্ধায়ী আণবিক 

যৌগিক পদার্থ 

কার্বন মনোক্সাইড 

কাবন ডাই-অল্লাইড 

মিথেন 
টি 

ইথেন 

আ'সিটিলিন 

বেনজিন 

ইখর 

অতএব দেখ! যায়, কার্বনের যে কোন যৌগিক পদার্থের আণবিক গুরুত্বে 

১২ ভাগ অথব। উহার কোন সরল গুণাঙ্ক ভাগ কাবন থাকে । এমন কোনও 

কার্বনের. যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায় না যাহার এক গ্রাম-অণুতে ১২ ভাগের 
চেয়ে কম কারন আছে । কোনও যৌগিক পদার্থে একটি পরমাণুর চেয়ে কম 

কারন থাকিতে পারে ন। অতএব কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১২ হইবে। 



ছালাম আধার 

আণবিক গুরুত্ব নিণয় 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব নির্ধারণ করার নানা! রকম উপায় আছে। 

বিভিন্ন বস্তর আণবিক গুরুত্ব স্থির করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবল্ঘন করা৷ 

হইয়াছে । গ্যাসীয় পদার্থ এবং উদ্বায়ী পদার্থের আণবিক গুরুত্ব সাধারণতঃ 
উহাদের বাম্পীয় অবস্থার ঘনত্ব বাহির করিয়া, তাঁহ৷ হইতে নির্ণয় করা হইয়া 
খাকে। অতএব, বাশ্পীয় অবস্থার ঘনত্ব অর্থাৎ বাম্প-ঘনত্ব নির্ধারণ করাই প্রথম 
প্রয়োজন । 

ভিক্টর সজল (৮1060 1197597) পানী ৩ যে সমস্ত তরল 

পদার্থ সহজেই বাম্পীভূত হয় তাহাদের বাষ্প-ঘনত্ব এই প্রণালীর সাহায্যে বাহির 

করা সম্ভব। কোনও নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ওজনের তরল পদার্থ লইয়! একটি পাত্রের 

ভিতর উহাকে বাম্পীভৃত করা হয়। উহা বাম্পে পরিণত হইলে উহার সমায়তন 
বাতাস পাত্র হইতে বাহির হইয়া আসে। এই বাতাসের আয়তন নির্দিষ্ট 

চাপে ও উষ্ণতায় মাপিয়া বাপের আয়তনের পরিমাণ জান। যায়। যেহেতু 
পদার্থাটর ওজন এবং বাম্প-আঘরতন জান! আছে, হ্তরাং উহার বাম্প-ঘনত্বও 

জানা যাইবে । 

একটি ভিক্টর-মেয়র নলের ( “ক? চিভিত ) সাভায্যে বাম্প-ঘনত্ব স্থির করা 

হয়। উহার নীচের দিকটা বন্ধ এবং একটি দীর্ঘ বাল্বের আরুতি-বিশিষ্ট 
€চিত্র--১০ক)। এই নলটির উপরের খোল! মুখের নিকট একপাশে (*্খ? 

চিহ্নিত ) আর একটি সরু নল সংযুক্ত আছে। ইহার সাহায্যে ভিতরের বাতাস 

বাহির হইয়া! আসিতে পারে । ভিক্টর-মেয়র নলটিকে প্রথমে উত্তমরূপে গরিষ্কার 

করিয়া এমনভাবে শুষ্ক করিয়া লওয়। হয়, যাহাতে ভিতরে অন্ত কোন রফ্ষম 

তরল-পদ্দার্থ বা জল ন! থাকে! ইহার চেয়ে মোটা এবং বড় একটি পাত্রের 

ভিতর (*্থী চিহ্নিত) এই নলটিকে রাখিয়া! ইহার উপরের মুখটি ছিপি দিয়া 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পার্খ্স্থিত এখ” নির্গম-নলটির শেষ অংশ অপর একটি 

পাত্রে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখা হয় (গ্ঘ+)। বাহিরের বড় পাত্রটিতে 
সাধারণতঃ জল ফুটান হয় এবং এই বাণ্পের উত্তাপে ভিক্টর-মেয়র নলাট উত্তপ্ত 



আণবিক "গুরুত্ব নির্ণয় ৯৫ 

হইয়া ওঠে। উহার অন্তঃস্থিত বায়ু তাপিত হইয়! ঞ্খ” নলের ভিতর দিয়া 
বাহির হইয়া 'আসে। ণ্ঘ? চিহ্নিত পাত্রের জলের ভিতর দিয়! সেই বাতাস 
বুদ্বুদের আকারে বাহির হইতে থাকে । যখন ভিক্র-মেয়র নলের উফতা 

7777 | 
৫: 

চিত্র ১২ক- _ভিন্টর মেয়র যস্তু 

বাম্পের উষ্ণতার সমান হয়, তখন আর ভিতরের বাতাস বাহির হয় না। এই 
অবস্থায় পৌছিলেও অন্ততঃ ২ ঘণ্টা উহাকে এই রকম ভাবে রাখা হয়। এখন 

একটি অংশান্কিত নল (9158002660 141১০--+ চিহ্ত ) জলপূর্ণ করিয়া 

“খ? নলের প্রান্তভাঁগে উপুড় করিয়। দেওয়া হয়। 

একটি ক্ষুদ্র হফম্যান বোতলে নিদিষ্ট ওজনের একটুখানি (০৫ গ্রাম অথবা 
আরও কম পরিমাণ ) তরল পদার্থ লইয়া, ভিক্টর-মেয়র নলের ছিপিট] খুলিয়া 
উহার ভিতরে ছাড়িয় দেওয়া হয় এবং ছিপিট! তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। এই তরল পদার্থটর স্ফুটনাস্ক বাহিরের পাত্রের জলের স্ষুটনাঙ্ক হইতে 
অনেক কম হওয়া প্রয়োজন । উত্তাপের জন্য হফ্ম্যান বোতলের মুখটি আপনা- 

আপনি খুলিয়! যায় এবং তরল পদার্থটুকু বাষ্পে পরিণত হইয়া! যায়। যতটুকু 
বাম্প সৃষ্টি হয় সেই আয়তনের বাতাস ৭্খ* নলের ভিতর দিয়া ভিক্টর-মেয়র 
নল হইতে বাহির হইয়া আসে এবং অংশান্ধিত «উ+ নলে সঞ্চিত হয়। যখন 
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£$ নলে আর বাতাস আসে না, তখন পদার্থটির বাণ্পের সমায়তন বায়ু নির্গত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এখন এই ঞ* নলটির মুখটি জলের নীচে আহ্ুল দ্বারা 
বন্ধ করিয়া উহাকে একটি বড় জলের পাত্রে (*চ:) লইয়া যাওয়া হয়। এই 

স্থান-পরিবর্তনকালে বাহিরের বাতাস যেন ঞ্ঙ নলের ভিতরে প্রবেশ ন। করে। 

*? নলটিকে জলের ভিতরে এমনভাবে রাখা হয় যেন উহার ভিতরের এবং 
বাহিরের জল একই সমতলে থাকে 7 অর্থাৎ, উহার ভিতরের সঞ্চিত বাদ 

তখনকার বায়ুচাপে (8£07050176710 71655016) রাখা হয় এবং তখনকার উষ্ণতা 

জলের ভিতরে একটি থার্মোমিটার রাখিয়৷ জানিয়া লওয়া হয়। এই অবস্থায় 
অংশান্কিত নলের সঞ্চিত বায়ুর আয়তন জানা যায় । ইহ] হইতে তরল পদার্থটির . 

বাম্প-ঘনত্ব নির্ণয় কর] সম্ভব । 

গিপম্যী £ 

তরল পদার্থটর ওজন -77 গ্রাম । র 

পরীক্ষাকালীন বায়ুচাপ-€ মিলিমিটার (ব্যারোমিটার হইতে জান! 

যাইবে ) 
পরীক্ষাকালীন উষ্ণতা -£ সেট্টিগ্রেড্ 
অংশাঙ্কিত নলে সঞ্চিত বায়ুর আয়তন -% ঘন সেন্টিমিটার 

০ সেন্টিগ্রেডে জলীর বাম্পের চাপ ₹/ মিলিমিটার 
অর্থাৎ যে বামু সঞ্চিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত চাপ -(-1 মিলিমিটার । 
যদি মনে করা যায়, প্রমাণ অবস্থায় এই বায়ুর আয়তন হইবে % ঘন 

সেন্টিমিটার, তাহা হইলে গ্যাস-স্থত্র অন্থসারে-_ 
(4 - 19১০ _ ৭৬০ ১2 
ম্তি স পপ-ত 

২৭৩72 ২৩ 

অথবা, ৪২৩২) এট রা /*০ ঘন সেন্টিমিটার । 

বামুর এই আয়তনটি তরল জি বাম্পের আয়তনের সমান ও উহার 

ওজন 77 গ্রাম। 

অতএব, প্রমাণ অবস্থায় সেই পদার্থটর পরম বাম্প-ঘনত্ব -% গ্রাম 
77৮ * (২৭৩ + £) ১ ৭৬০ এন গ্রাম [ প্রতি ঘন সেট্টিমিটারে ]1 
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প্রতি ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন -'*০*০৯ গ্রাম 

স্কতরাং হাইড্রোজেনের তুলনায় এই পদার্থটর (আপেক্ষিক) বাম্প-ঘনত্ব 
7 * (২৭৩+-?) * ৭৬০ 
-২৭৩৯%০৮- 0) & ০৩০০৪ 

র ২১) * (২৭৩42) ৮ ৭৬০. : পদার্থাটির আপবিক গুরুত্ব ২ * ২5৩১৮ উর 

উদাহরণ । ০১৬ গ্রাম একটি তরল পদার্থকে বাম্পীভূত করিয়! ২৬২ ঘন 

সর্টিমিটার বাতাস বাহির করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । বাতাসের চাপ ৭৬৪ 
মিলিমিটার এবং উষ্ণতা ১৭০ সেন্টিগ্রেড। ১৭০ ডিগ্রিতে জলীয় বাশ্পের চাপ 

- ১৪ মিলিমিটার । তরল পদার্থটির বাম্প-ঘনত্ব কত? (কলিকাতা বিশ্ব, ১৯২৭) 

নলমধ্যস্থিত বাতাসের প্রকৃত চাপ _ ৭৬৪ _ ১৪» ৭৫০ মিলিমিটার । 
৭৫০ ৮২৬২ % ৮ ৭৬৩ 

অতএব, ২৭৩১ ন তে [%.- প্রমাণ অবস্থায় উক্ত বাুর আয়তন] 

৭৫৩০ ১৯১৬২ ১ ২৭৩ 
অথবা, ৮৯ আনীত ঘন সেন্টিমিটার । 

্ র সু ১৬৯ ৭৬০৮ ২৯৬ . উহার প্রমাণ বা্প-ঘনত্ব ৭৫১ ২৬:২-১৭৩ শ্রাম 
হাইড্রোজেনের প্রমাণ বাম্প-ঘনত্ব- "০০০০৯ গ্রাম 

'. পদার্থটির (আপেক্ষিক) বাম্প-ঘনত্ব - ১৬১৮. ৭৬০ ৮২৯০ 

২৬২ * ২৭৩ * ৭৫০ ১৫০০০৩7 

_ু ৭৩১ | 

তঞীহানেন্ল গগললন্্যাস্পম্ন মুত্র (08108770518 01018899108 

1১111851901) £ একাধিক গ্যাস একত্রিত হইলে উহার! সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায় 
এবং মিশ্রণটি সমসত্ হইয়া থাকে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতালব জ্ঞান। বাতাসে 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস ছুইটি মিশ্রিত আছে এবং বাতাসের যে কোন 

অংশে উহার! একই অনুপাতে থাকে । বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের 

সমসত্ব মিশ্রণ । বস্তুতঃ, সমস্ত গ্যাসীয় মিশ্রণই সমসত্ব । এই ঘরের এক কোণে 

যদি একটু ক্লোরিণ গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয়, অল্পক্ষণের ভিতরেই উহ ঘরের 
বাতাসের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিয়া যাইবে এবং ঘরের সর্বত্র ক্লোরিণের 

অন্থপাত একই দেখা যাইবে । ইহাকে গ্যাসের ব্যাপন বা ব্যান্ডতি 037255702) 
বলা হয়। ব্যাপন গ্যাস মাত্রেরই স্বাভাবিক ধশ্ম। 

৭ টি 
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আবার, অনেক সময় দেখা যায়, পাত্রের ভিতর কোন গ্যাপ বন্ধ করিয়। 

রাখিলেও, উহা! পাত্রটির প্রাচীরের ভিতর দিয়! ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে । 

যেমন, একটি রবারের বেলুনে হাইড্রোজেন রাখিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে 

উহা হইতে হাইড্রোজেন প্রায় বাহির হইয়া] গিয়াছে । যে পান্ত্রে গ্যাস রাখা 
হয় তাহার প্রাচীর কঠিন পদার্থে তৈয়ারী। পদার্থ-মাত্রেই জচ্ছিদ্রুত। 
(০০91) বর্তমান । প্রাচীরের মধ্যে অণুগুলি ঠিক গায়ে গায়ে সংলগ্ন 
নহে, উহাদের মধ্যে ব্যবধান বা অবকাশ (076510701608151 50906) 

আছে। এই অবকাশের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে গ্যাসের অণুগুলি চলাচল 
করিতে পারে । সমস্ত পদার্থের সচ্ছিন্রতা এক রকম নয়, সুতরাং সকল রকম: 

প্রাচীরের ভিতর দিয়া গ্যাসের এক রকমভাবে যাতায়াত সম্ভব নয়। বেলুন 

হইতে খুব সহজে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে বটে, কিন্তু একটি 

তামার বাল্বের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া রাখিলে তাহা আদৌ বাহিব 
হইবে না। 

যে কোন একটি নির্দিষ্ট সচ্ছিন্র প্রাচীরের ভিতর দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে যতটুকু 
গ্যাস নির্গত হয় তাহাকে সেই গ্যাসের ব্যাপন-বেগ (৮61০০11 ০01 ৫100- 

5102) বলা যাইতে পারে । যদি £ সেকেণ্ডে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভিতর দিয়া 

॥ ঘন সেন্টিমিটার একটি গ্যাস বাহিরে আসে, তাহা হইলে প্রতি সেকেগ্ডে 

সেই গ্যাসের ব্যাপন-বেগ হইবে - ঘন সেন্টিম্টার। বল! বাহুল্য, গ্যাসের 

চাপ ও উষ্ণতার উপর এই বেগ নির্ভর করে। গ্যাসের চাঁপ ও উষ্ণতা ধত বুদ্ধি 

পাইবে, ব্যাপন-বেগও তত বেশী হইবে। 

আবার, একই উষ্ণতা ও চাপে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভিতর দিয়! বিভিন্ন 

গ্যাস প্রতি সেকেণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে নিগত হয়। গ্যাসের ঘনত্বের উপর 

উহার ব্যাপন-বেগ নির্ভর করে। যে গ্যাস যত বেশী ভারী, উহার ব্যাপন-বেগ 

তত কম। গ্রেহাম প্রথমে পরীক্ষার সাহায্যে ইহা! প্রমাণ করেন এবং এই 
বিষয়ে একটি স্থত্র আবিষ্কার করেন। “নির্দিষ্ট চাপ এবং উষ্ণতায় কোন 

গ্যানের ব্যাপন-বেগ উহার ঘনত্বের বমূলের বিপরীত অনুপাতে 
পরিবন্তিত হুয়।” 
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গ্যাসের ঘনত্ব যদি ? হয় এবং ব্যাপন-বেগ £ হয়, 

] 
তবে তি ০০ 7 

[0 + 

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে একই প্রাচীরের ভিতর দিয়! ছুইটি গ্যাসের 

ব্যাপন-বেগ বিচার করিলে, 

7৫528 ০ রি 

অথবা 2২৫৮ 

ইহাকেই গ্রেহামের ব্যাপন-সুত্র বলে। 
যেহেতু আণবিক গুরুত্ব ঘনত্বের দ্বিগুণ, পদার্থ ছুইটির আণবিক গুরুত্ব যদি 

14, এবং 215 হয়, তাহা হইলে 

তি _ ২০5 ডি 14 512 _ 11. 
£6এ ণঃ 11512 1 

পরীক্ষা! বারা যদি ব্যাপন-বেগ 1৩ এবং 15 স্থির করা যায় এবং একটি 

গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব (11) যদ্দি জানা থাকে, তাহা! হইলে এই সমীকরণের 

সাহায্যে অপর গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব খুব সহজেই বাহির করা! যায়। 

দুইটি গ্যাসের একই আয়তন পরিমাণ গ্যাস (7 ঘন সেন্টিমিটার ) যদ্দি 

একই নির্দিষ্ট প্রাটারের ভিতর দিয়া একই অবস্থায় বাহির হইয়া আসিতে £১ 
এবং /5 সেকেণ্ড সময় লাগে-_তাহ! হইলে উহাদের ব্যাপন-গতি হইবে 

7. ঢ .. এতে / 
রি রি 2 62 চা ও 113 

111. /11 15. /11ও 

উদাহরণ । একই আয়তন-পরিমাঁণ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস 

একটি সচ্ছিত্র প্রাচীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে যথাক্রমে ১৬ সেকেও 

এবং ৬৪ সেকেণ্ড সময় লাগে । অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব কত হইবে? 
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মনে কর, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের আয়তন ছিল % ঘন সেট্টিমিটার । 
£) 1 

অতএব, হাইড্রোজেনের ব্যাপন-বেগ - ১৬- টি 

ং রি এবং অক্সিজেনের ব্যাপন-বেগ ৬৪ 771১১ 

[7ম এবং 7০9 হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের ঘনত্ব ] 

৬৪ ২/]0 

অথবা, ১৬ ২/1)7 

অর্থাৎ 1০২৬ * ২/])ম ল ৪ ৯% ১০৪ 

১ [9০0 » ১৬7; অক্সিজেনের ঘনত্ব _ ১৬ 

অতএব অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব ২ * ১৬-৩২। 

উদ্দাহরণ। কোন একটি পাত্রের ভিতর হইতে ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেন 
যদি ২ সেকেণ্ডে বাহির হইতে পান্সে, তাহা হইলে সেই পাত্র হইতে একই 

অবস্থায় ২০০ ঘন সেন্টিমিটার কাবন ডাই-অক্সাইভ কতক্ষণে বাহির হইয়া 
আসিবে? 

আমর] জানি, অক্সিজেনের ঘনত্ব- ২ - ১৬ 

এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব - ২১২২ 1002. ১২+৩২-৪৪ | 

মনে কর, কার্বন ভাই-অক্মাইড £ সেকেণ্ডে বাহির হইয়া আসিবে । 

রর *্১ ০০ 

ই 48]. ৯/২২ 

£১৫০০ ২/২২ 

বউনাত হ 
বিটি ২৩ ১২৩০ 

ডি মি সেকেও্ডন৯৪ সেকেও্ড 

গ্যাসের ব্যাপন-বেগ যে উহার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে তাহ! খুব একটি 
সহজ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর] সম্ভব। 
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পরীক্ষা! £ মাটির অথবা প্রলেপ-বিহীন পর্সেলীনের একটি বীকার লইয়া 
উহার মুখটি একটি রবারের কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া দাঁও। 

উহাকে এখন উল্টাইয়! রাখিয়া! রবার-কর্কের ভিতর 
দিয়া একটি ঢ-নলের বাহু সংযুক্ত করিম্বা লও । ঢে-নলের 
অপর বাহুটি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া প্রয়োজন (চিত্র 
১৭থ)। [-নলের ভিতর খানিকটা রভীন জল ভরিয়া 

রাখ। এখন বীকারটির ঠিক চারিদিকে আর একটি বড় পাস্র 
রাখিয়া উহার ভিতর হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দাও। 
দেখ যাইবে, ঢে-নলের ভিতর হইতে রঙীন জল বাহির 

হইয়া আসিতেছে । কারণ পর্সেলীনের বীকারের ভিতর 
বায়ু আছে এবং বাহিরে হাইড্রোজেন আছে । হাইড্রোজেন 

অনেক লঘু বলিয়া অতি সহজে ভিতরে প্রবেশ করে, 

কিন্তু বাতাস ঘনতর বলিয়া! অত সহজে বাহিরে আসিতে 

পারে না। ফলে, ভিতরে গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। 

চাপ-বৃদ্ধির ফলে [0-নলের জল বাহির হইয়া আসে । ইহা 

হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে গ্যাসের ঘনত্ব বেশী হইলে 
ব্যাপন-বেগ কম হইবে। 

ভন্ুম্পীলন্নী 

না 

11 | | 
॥ 01 

চিত্র--১০থ 

গ্যাস-ব্মাপন 

১। গ্রহীমের ব্যাপন-বেগ শুত্রটি কি? উহা! প্রমাণ কবিতে কি পরীক্ষা করা যাইতে পারে? 
একটি সচ্ছিদ্র পাত্র হইতে ৩০০ ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেন যদি ৫* সেকেণ্ডে বাহিরে যায় ৫** 

ঘন সেন্টিমিটাব ক্লোরিণ কতক্ষণে বাহির হইতে পারিবে ? 

২। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোনের বাপন-বেগের অনুপাত '২৯ £ ২৭১1 ওজোনের 
ঘনতু কত হইবে? কার্বন ডাই-অক্স।ইডেব ঘনত্ব-২২। 

৩। ২৪ ঘন সেন্টিমিটার বাতাস একটি প্রাচীরের ভিতর দিয়া আসিতে ১৮ সেকেও সময় 
লাগে । ২১ খন সেটিমিটার কার্বন ভাই-অক্লাইড নেই প্রাচীরের ভিতর দিয়া আসিতে ১৯৫ 
€সেকেও সময় নেয়। বাতাসের ঘনত্ব যদি ১৪'৪ হয় তবে কার্ধন ডাই-অক্সাইডের আগবিক গুরুত্ব 
কত হইবে? 



১৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৪1| আয়তনের শতকরা ২০ ভাগ অকিজেন মিশ্রিত 'ওজোন' ১৭৫ সেকেণ্ডে একটি পানর হইতে 
বাহিরে আসে । সেই একই আয়তনের অক্সিজেনের সময় লাগে মাত্র ১৬৮ সেকেণ্ড। ওজোনের 
ঘনত্ব নির্ণয় কর। 

৫1 ০"৬২৩ গ্রাম পরিমাণ কোন পদার্থ ভিক্টর মেয়র নল হইতে ১৫০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং 

৭৫০ মিলিমিটার চাপে ৩১.৫ ঘন সেন্টিমিটার বাতান বাহির করিয়। দেয়। উক্ত উষ্ণতায় বাম্প-চাপ 
১২৭ মিলিমিটার । পদার্থটির আণবিক গুরুত্ব কত হইবে? (কলিকাতা বিশ্ব, ১৯১৭ ) 

৬। *'২ গ্রাম ওজনের কোন তবল পদার্থ ভিন্টর মেয়র নলে বাম্পীভূত হ্ইয়। ৪* ঘন 
সেন্টিমিটার বাতীদ ১৭০ সেট্িগ্রেড উষ্ণতায় ও ৭৬৩ মিলিমিটাব চাপে বাহিব করিয়া দিল । ১৭০ 
সেট্টিগ্রেডে বাম্পচাপ ১৩ মিলিমিটার ৷ পদার্ঘটব আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

এককালস্ণ জব্যাঙ্ 

যোজ্যতা ও যোজনভা 

২৯-4| 2আাভ্ক্যতভ। (৪1665) £ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নিদিষ্ট 

সংখ্যক পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে যৌগিক পদার্থের অণুর স্ষ্টি হয়। যে 

কোন যৌগিক পদার্থের অণুতে উহার বিভিন্ন পরমাণুর সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট । 
একটি অক্সিজেন এবং ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাঁণুব সংযোগে একটি জলের অণু 
গঠিত। অথবা, ছুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণু 
দ্বারা একটি সালফিউরিক আযাসিডের অণু রচিত হয়। এই সংখ্য'গুলির 
ব্যতিক্রম হইতে পারে না । 

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের যে সকল পরমাণু 
অপর একটি মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত পৃথকভাবে যুক্ত হয়, 
তাহাদের সংখ্যা এক নয়। যেম্ন, হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন, ফস্ফরাস্ 
ইত্যাদি সকলেই অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের স্ষট 



যোজ্যত। ও যোজনভার ১০৩ 

করে। কিস্তু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে এ সকল মৌলিক পদার্থের 

বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণু যুক্ত হয়। যথা ঃ-_ 

সঙ্কেত একটি অন্দিজেন পরমাণুর সঙ্গে 

মিলিত অপর পরমাদু-সংখা। 
১। জল ৪০) ২ 

২। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড )1£0 ১ 
৩। কার্ধন ডাই-অক্সাইভ 002 ১/২ 
৪। ফসফরাস পেশ্টোক্সাইভ 2৪0৪ ২/৫ 

অতএব দেখা যায়, ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন, কান ইত্যাদির পরমাণুগুলি 

ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইতে পারে। 
কেবলমাত্র অক্সিজেনের সঙ্গে নয, অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের সহিত সংযোগ- 
কাঁলেও একই অবস্থার উদ্ভব হ্য়। হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক মিলনেও 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন সংখ্যাতে যুক্ত হইবে । যথা £-- 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর 

সন্কেত সহিত যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণ্সংখা 

১। হাইড্রোক্রোরিক আসি ছা ১ 

২। জল | ঢা ১০ ২ 

৩। আআমোনিয়! বা, ৩ 

৪। মিথেন তো, ৪ 

ইত্যাদি । 

ক্লোরিণের একটি পরমাণু একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত 
হয় কিন্চ একটি অক্িজেন পরমাণু ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত 

মিলিত হয়। আবার, নাইট্রোজেন বা কার্বনের এক-একটি পরমাণুর জন্য 

আরও অধিক-সংখ্যক হাইড্রোজেনের পরমাণু প্রয়োজন । স্পষ্টতঃই বুঝা যায় 
ঘে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হওয়ার 
ক্ষমতা বিভিন্ন। মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের এই ক্ষমতাকে 
সাধারণতঃ উহাদের যোজলন-ক্ষমতা? বা যৌজ্যতা? (৯০1০) বলা হয়। 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একাধিক অন্ত কোন পরমাণু যুক্ত 



১০৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হইয়াছে এমন কোন যৌগিক পদার্থ দেখ! যায় না1% অর্থাৎ, অন্য কোন 
মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত একটির চেয়ে কম হাইড্রোজেন 
পরমাণু সংযুক্ত হইতে পারে না। এই কারণেই মৌলিক পদার্থগুলির যোজ্যতা 

হাইড্রোজেনের ভিত্তিতে স্থির কর! হয়। মৌলিক পদার্থটির একটি পরমাণুর 
সহিত ঘত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়, তাহাকেই উহার যোজ্যতা ধরা 

হয়। জলের অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু 

যুক্ত থাকে । সুতরাং অক্সিজেনের যোজ্যত। ছুই অথবা অক্সিজেন দ্বিষোজী । 

একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমন্বয়ে আমোনিয়ার 

স্ট্টি করে, অতএব নাইট্রোজেনের ষোজ্যতা তিন, ব। নাইট্রোজেন ত্রিযোজী। 
কোন মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা বলিতে একটি রাশি বা সংখ্যা বুঝায় এবং সেই 
সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু উহার একটি পরমাণুর সহিত যুক্ত হ্ইয়া মৌলিক 
পদার্থের স্থজন করে। 

আরগণ, হিলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থ অন্ত কোন পদার্থের সহিত 
রাসায়নিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে না। ইহাদের কোন যোজন-ক্ষমতা নাই; 
অর্থাৎ, ইহারা শুস্তাযোজী। অন্যান্ত মৌলিক পদার্থগুলির যোজ্যতা এক হইতে 
আট পর্য্স্ত হইতে পারে । যেমন £-_ 

একযোজী-_হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ। 

দ্বিযোজী--ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন | 

ব্রিষোজী-_নাইক্রোজেন, বৌরন, আযালুমিনিয়াম । 
চতুর্যোজী-_কারধন, সিলিকন । 

পঞ্চযোজী-_ফস্ফরান, আর্সেনিক । 

যড়যোজী--ক্রোমিয়াম, সেলিনিয়াম | 

সপ্তযোজী-ম্যাঙ্গানিজ। 
অষ্টযেজী-_অস্যিয়াম-*-**ইত্যাদি | 

ফোন কোন মৌলিক পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, 
যেমন জিস্ক, কপার ইত্যাদি । ইভাঁদের যোজ্যতা অন্য কোন যৌগিক পদার্থ হইতে 
ইহারা ষতটা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করিতে পারে তদ্বারা নিকূপিত হয়| 

যেমন সালফিউরিক অ্যাঁসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে জিঙ্কের একটি পরমাণু 

* ১7 হাইড়াজয়িক আমিড, একমাত্র ব্যতিক্রম | 



যোজ্যত ও যোজনভার ১৩৫ 

আযাসিভ হইতে ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে । অতএব জিঙ্কের 
যোজ্যতা ছুই অর্থাৎ জিঙ্ক দ্বিযোজী । 

201+ 75904 -20505+ চূও 

এমন মৌলিক পদার্থও আছে যাহাদের হাইড্রোজেনের সঙ্গে গ্রত্যক্ষ সংযোগ 
সম্ভব নয় এবং কোন যৌগিক পদার্থ হইতে হাইড্রোজেনকে উহার! প্রতিস্থাপন 

করিতেও সক্ষম নয়। এই সকল ক্ষেত্রে ইহাদের যোজ্যত। অন্য কোন মৌলিক 

পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে নিরূপণ করা হয়। গোল্ড (স্বর্ণ, 4৫) সোজাস্জি 

হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় না। কিন্তু উহার একটি পরমাণু তিনটি ক্লোরিণ 

পরমাণুর সহিত মিলিয়া গোল্ড ক্লোরাইড (4১0৫015 ) স্থটি করে। ক্লোরিণের 
যোজ্যতা এক) অতএব, তিনটি ক্লোরিণ পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 

সহিত যুক্ত হইতে পারে। অতএব, গোল্ডের যদি হাইড্রোজেনের সহিত মিলন 
সম্ভব হইত, তবে উহার একটি পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত 
হইত। স্থতরাং গোল্ডের যেজ্যতা তিন অর্থাৎ স্বর্ণ ভ্রিযোজী । 

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্লোরিণ প্রভৃতি বহু ঘৌলিক পদার্থেরই 
যোজ্যত। নিদিষ্ট, কিন্তু আবাব এমন অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যাহাদের 
একাধিক যোজ্যতা বা যোজন-ক্ষমত। থাকিতে পারে। উদাহরণম্বরূপ, 

নাইট্রোজেন, ফমফরাস, আয়রন, কপার ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। 

ইহাদের যোজ্যত1 ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ ইহাঁদের যোজন- 

ক্ষমত। পরিবর্তনশীল (5015)1৩ ৮216110/)। বেমন 2 

নাইট্রোজেনের যোজ্যতা তিন বা পাচ উভয়ই হইতে পারে £-- 

75 (৩) 
বি হ০5 (৫) 

আবার, লৌহের যোজ্যতা ছুই বা তিন হওয়া সম্ভব £__ 

[60025 (২) 

6019 (৩) ইতাদি 

যে সকল মৌলের যোজ্যতা পরিবর্তনশীল উহার! যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
উভয়ের সঙ্গেই পৃথকভাবে সংযুক্ত হইতে পারে, তবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে 

সংযোগের সময় তাহাদের নিম্নতম যোজ্যতা৷ প্রকাশ পায় এবং অক্সিজেনের সঙ্গে 

সংযোগকালে উদ্ধতম যোজ্যতা দেখা যায়। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সঙ্গে 



১০৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

যে দুইটি যোজ্যতা পরিদৃষ্ট হয় তাহাদের যোগফল সাঁধারণতঃ আট হয়। ইহাকে 
«আবেগ এবং বডল্যাগ্ডার”? (0928 0৫ 3০9৫1900061 701) নিয়ম বলে। ৰ 

[701 (১ দু5 (২) খিদুতত ৩) ০েু« 0) 

01505 (৭) 5০9৪ (৬) ৪০95 (৫) ০098 (৪) 
৮ ৮ ৮ ৮ 

*৯১৯-২, ॥ ১নহ্ুতি-নক্ষেভ (3066879] 19200519) £ সহজে 

বুঝিবার জন্য মৌলিক পদার্থের যোজ্যতাকে সাধারণতঃ পরমাণুর পাঁশে ছোট 
ছোট লাইন বা রেখ ঘার! প্রকাশ করা হয়। যাহার যত যোজ্যতা, সেই পরমাণুর 

পাশে ততট। রেখা থাকিবে । এই রেখাগুলিকে আমরা উহার যোজক বা বাহু 
(005) বলিতে পারি । যেমন $__ 

চা- +00- _য_ টি ইত্যাদি 
০1- -110- | 

(বস্ততঃ পরমাণুগুলির কোন বাহু থাকিতে পারে না, ইহা! আমাদের কল্পন। 
মাত্র )। 

রাসায়নিক মিলনের সময় পরস্পরের এই বাহুগুলি সম্মিলিত হয় এবং এই 
মিলনের সময় উহার] ছুইটি নিয়ম মানিয়া থাকে । 

(ক) কোন পরমাণুর একটি বাহু অপর কোন পরমাণুর একটি মাত্র বাছুর 

সহিত সংযুক্ত হইতে পারে । একটি বাহুর সঙ্গে অন্য পরমাণুর একাধিক বাহু 

মিলিত হওয়। সম্ভব নহে। 

(খ) যৌগিক অণুর গঠনকালে, উহার সমন্ত পরমাণুর সকল বাহুকেই 
পরম্পরের সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে । কোন পরমাণুর কোন বাহুই সাধারণতঃ 
মুক্ত অবস্থায় (65০ 9006) থাকিতে পারিবে না। 

যেমন, অক্সিজেন ও হাইড্রে(জেনের সংযোগ কালে যদি একটিমাত্র হাইড্রোজেন 

পরমাণু একটি অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত থাকে, তাহ! হইলে অক্সিজেনের 
একটি বাহু মুক্ত থাকিবে । ইহা সম্ভব নয়। 

17- + -09- » 3709 - 

অক্সিজেনের অপর বাহটি অন্ত পরমাণুর একটি বাহু দ্বারা যুক্ত হইতে হইবে। 
যদি আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণু আসিয়া ইহাকে পূর্ণ করে, তবে জলের অথু 
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গঠিত হইবে । অথবা যদি ক্লোরিণের একটি পরমাণু দ্বারা উহা যুক্ত হয় ভবে 

হাইপোক্লোরাস আযাসিড হইবে। 
--০- + -_ু ল ন-০- লু (জল) 

শর_০0- + 7017 ঢু -০- 01 (হাইপোক্রে'রাস আাসিড্) 

এইভাবে বিভিন্ন বস্তর অণুর গঠন প্রকাশ করা সম্ভব। 

ন- + -0] 7 নু-01 
[ হাইড্রোক্লোরিক আসিড.] 

চা 
| | 

হান + -টি- নল চা. টি - 

[ আমোনিয়] ] 
01 

1 । 
লা- + 301-+-0-7 » -০-6% 

| | 
61 

[ ক্লোরোফর্ম ] 
110-+ ১০9০ নল &[৪-০) 

[ মাগেনেসিয়াম অক্সাইড ] 

যোজ্যতার সাহায্যে অণুর সঙ্কেত এই রকম ভাবে প্রকাশ করিলে উহার 

আভ্যন্থরিক গঠন জানা সম্ভব। এই রকম সঙ্কেতকে জংযুতি-সঙ্কেত 

(51000012] 10100001289) বলা হয় । যেমন -- 

০ 

ল-০-১-০- ₹০-০9-17 
0 

সালফিউরিক আ্যাসিভূ সোডিয়াম হাইডুক্সাইড 
হাইড্রোজেন একযোজী, উহার একটি যোজক বা বাহু আছে। অন্য যে কোন 

পরমাণুর এক বা৷ একাধিক বাহু থাকে। কোন একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের 

সহিত মিলিত হওয়ার সময় উহার যতটা যোজক উহা ততট! হাইড্রোজেন পরমাণু 

গ্রহণ করিবে এবং এই হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাঘ্ার সেই মৌলিক পদার্থের 
যোজ্যতা স্থির হইবে । যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণু অবিভাজ্য, যত হাইড্রোজেন 
প্রমাণুযুক্ত হইবে তাহ! একটি পূর্ণ সংখ্যা হইতেই হইবে । অতএব কোন মৌলিক 
পদার্থের যোজ্যতাই ১, ২, ৩, ৪..."--ইত্যাি পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া হইতে পারে না। 
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৯৯-৩। ৫মীগনুক্পক (0070)9500 [581081) £ অনেক সময় দেখা 
যায় যৌগিক পদার্থের অণুর ভিতর কতকগুলি পরমাণু একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়৷ থাকে । 
সেই যৌগিক পদার্থটি যখন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে অন্ত কোন পদার্থে 

পরিণত হয় তখন সেই দলবদ্ধ পরমাণুপুঞ্ অবিকৃত অবস্থায় টা পদার্থের অণুতে 

আপিয়া স্থান নেয়। যেমন, 

421 [32015 
[79১0$-----৯ 20504 ৯ 13856)2 

ও [32012 
অথবা, না ১0০১-----৯ ৪5003 -----৯ 35005 ইত্যাদি । 

এই সকল পদার্থে 50+ বা 005 এই পরমাণুগোর্গী একটি অধু হইতে অপর 
অধুতে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলিয়া যায়। 

বা,01, 7,701, বিলি 05, বা, 095, থে ,)5909+ প্রভৃতি 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ এবং স্বভাবত্ঃই উহাদের অণুগ্তলিও বিভিন্ন হইবে, কিন্তু 

প্রতিটি অগুতেই 'ঢা+ এই পরমাণুদল বর্তমান । 

50$, 0053, শব ইত্যাদি এই সকল পরমাণু-সমবাষের কোন পৃথক 

অস্তিত্ব নাই । কিন্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ইহার! মৌলিক পদার্থের পরমাথুর 

মত ব্যবহার করে । যেষন, 

বা ,ব০৯, বি,01, (চা ,)5১০+ 

এবং ২০93, 0, দাহ৩০৭ ইত্যাদি । 

এই রকম পরমাণুদলকে “যৌগিক মুলক” (0072)0500 [901091) বা 

যৌগ-মূলক বল! হয়। দেখা যাইতেছে 5০৬ যৌগমূলক দুইটি হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে ঘুক থাকিয়া সালফিউরিক আ্যাসিড্ স্থগ্টি করে (৮550)। তাহা হইলে 

505, মূলকের যোজ্যতা দুই। প্রত্যেক মূলকেরই পরমাণুর মত যোজ্যতা 
আছে। নিষ্ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল । 

নাম মূলক যোজ'তা নাম মূলক যোজ)তা 

আমোনিয়াম বল, ১ ফসফেট ঢ0« ৩ 

কার্ধনেট 00, ২ | নাইট্রাইট ০, ১ 

নাইট্ট্রট 0, ১ | হাইড্রক্সিল ০7 ১ 
সালফেট 3০, ২ বৌরেট 30+ ৩ ইত্যাদি 
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১৯০৪৪ । ্নোভল্যত্ভ। ও৪ স্মহক্কেভ্ড 2 যৌগিক পদার্থের অণুতে বিভিন্ন 
পরমাণু কি কি সংখ্যায় থাকিবে তাহ উহাদের ধোজ্যতার উপর নির্ভর করে। 
যোজ্যতা জানা থাকিলে দুইরকম বিভিন্ন পরমাণু কি অনুপাতে যুক্ত হইবে তাহা 
সহজেই বাহির কর] যায়। মনে রাখিতে হইবে, পরমাণুস্ুলির সংযুতির সময় 

উহাদের সমস্ত ধৌঁজকগুলিই সম্মিলিত হইতে হইবে । মনে কর, “ক” মৌলের 
%+-সংখ্যক পরমাণু, “” মৌলের %5-সংখ্যক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবে । 

ক'এর পরমাণুর যৌজ্যতা 5, “এর পরমাণুর যোজ্যতা $5। 
“ক"এর পরমাণুর মোট যোজ্যতা৷ ₹%॥ * $। 
থ'এর পরমাণুর মোট যোজ্যতা -%2 * $2 

যেহেতু, উভয়ের সমস্ত যোজ্যতা! পরস্পর বুক্ত হইবে 
71 ৩1 ৮ 15৩5 

11. ৩ 
12 অথবা, 

হ্ 

অর্থাৎ ফৌগের ভিতর পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত উহাদের যোজ্যতার 
বিপরীত অনুপাতে হইবে। 

ম্যাদুমিনিয়ম অক্সাইডে আযপুমিনিয়াম ও অক্সিজেন আছে। উহাদের যোজাতা, 4১1৩, 

00-২, অতএব, আলুমিনিয়মের অক্সাইডএব সংকেত হইবে &1505, 

সালফেট (509।) মূলকের যোজাতা ২, ক্রোনিয়ামেব যোজাতা ৩, হতবাং জো মিয়াম 

সালফেটের সংকেত তে (50), 1 

নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। হইল £ 

০০ সাপ ক | উস 

নাম যোজাতা সংকেত 

কালসিয়ম ক্লোরাইড (-২, 01-১ 590, 

পটানিয়ম আয়োডাইড [১ [-১ তা 
কপার নাউট্রেট 0০8-২ 1₹0+-১ ০৪(209:)5 

জিঙ্ক ফসফেট 711২, [১047৩ 415 (704) 5 

আমোনিয়াম কার্বনেট বার ।- ১, 00১-২ তব ন,)500২ 

বেরিয়াম কার্বনেট 13৮-২ (005ল২ 1325005 * 

মারকিউরিক অক্সাইড [10-২,0-২ 17180 * 
পদ শি ৯ পি পপ পপ সপ সস সক 

* যোজাযতার সরল অনুপাত ব্যবহার্য 
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) ৯৯-৮ | ম্মোভিম্জ্ঞাল্স শা আুভ্লযাকভ্ভান্স (00700170106 

61006 0৮ 000159191 8161) : 

বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে একভাগ ওজন 

হাইড্রোজেনের সঙ্গে 
৩ ভাগ ওজন কার্বন, 

৮ ভাগ ওজন অক্সিজেন, 

১৬ ভাগ ওজন সালফার, 

২০ ভাগ ওজন ক্যালসিয়াম, 

২৩ ভাগ ওজন সোডিয়াম, 

৩৫৫ ভাগ ওজন ক্লোরিণ, 

অথবা ৮* ভাগ ওজন ব্রোমিন ইত্যাদি মিলিত হয়। 

এই সকল মৌলিক পদার্থ খন নিজের ভিতর সংযোগ সাধন করিবে তখনও 
উপরোক্ত ওজনের অন্গপাতে তাঁহারা মিলিত হইবে । অর্থাৎ ওজনের হিসাবে 

৩ ভাগ কাবন ৩৫'৫ ভাগ ক্লোরিণের সহিত যুক্ত হইবে। বস্ততঃ কারন টে্রা- 

ক্লোরাইডে (0015) কার্বন এবং ক্লোরিণের ওজনের অন্গপাত ৩ : ৩৫৫ । 

অথবা, ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম ৮০ ভাগ ব্রোমিনের সঙ্গে যুক্ত হইবে। 

কালসিয়াম ব্রে।মাইডে (091)12) উহার। ঠিক এই অন্ুপাতেই থাকে। 

ওজন হিসাবে ৩৫৫ ভাগ ক্লোরিণ বাস্তবিক পক্ষে ৩ ভাগ কার্ধন, ৮ ভাগ 

অক্সিজেন, ১৬ ভাগ সালফার, ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম অথবা ২৩ ভাগ সোডিয়াষের 

সঙ্গেই যুক্ত হয়। 
মৌলিক পদার্থগুলির প্রত্যেকেই এ সকল ওজনে এক ভাগ ওজনের 

হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে । অতএব বল! যাইতে পারে, ২৩ ভাগ 

ওজনের সোডিয়াম, ৩ ভাগ ওজনের কার্বন, বা ৮০ ভাগ ওজনের ব্রোমিন ইত্যাদির 

যোজন-ক্ষমতা৷ সমতুল্য । এই কারণে মৌলিক পদার্থের এই সংখ্যাগুলিকে 
যোজনভার (00001910116 চ/61116) অথবা! তুল্যাঙ্কভার (0015 ৪16))1 

₹৮61176) বলা হ্য়। 

কোন মৌলিক পদার্থের যত পরিমাণ ওজন একভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে যুক্ত হয় উহাকে দেই মৌলিক পদার্থের যোজনভার বা তুল্যাঙ্কভার বল 
যাইতে পারে। 



যোজ্যতা ও যোজনভার ১১১ 

আমর] দেখি, ১ গ্রাম হাইড্রোজেন ৮ গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়, অথবা 
১ পাউণ্ড হাইড্রোজেন ৩ পাউণ কার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়। অক্সিজেন ও 

কার্বনের যোজনভার যথাক্রমে ৮ এবং ৩। 

যদি গ্রাম বা পাউগু ইত্যাদিতে না! লইয়া হাইড্রোজেনের ওজনকে উহার 
পারমাণবিক গুরুত্বে (নর _ ১) প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে অক্সিজেন ও কার্বনের 
যোৌজনভারও সেই ৮ এবং ৩ হইবে । পারমাণবিক গুরুত্বের ভিত্তিতে যোজনভার 
বা তুল্যাঙ্কভার প্রকাশ করিলে উহাকে তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব বলাই সমীচীন। এই 
তৃল্যান্ক গুরুত্ব (ছ:051581506 ০: 7501581670 ৮/০15100) একটি সংখ্যা মাত্র, 

উহার কোন একক থাকিতে পারে না। এই তুল্যাঙ্ক গুরুত্বকে সাধারণতঃ 
রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অথবা কেবলমাত্র “তুল্যাসঙ্ক? বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 

'আয়োডিনের তুল্যাস্ক ১২৭ অর্থাৎ ১২৭ ভাগ ওজনের আয়োডিন এক ভাগ 
ওজনের হাইড্রোৌজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, ওজনের যে কোন এককই ধরা হউক 
না কেন। 

যখন মৌলিক পদার্থটি সোজান্থজি হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন 
উহার যত পবিমাণ ওজন কোন যৌগিক পদার্থ হইতে একভাগ ওজনের 
হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে তন্বার উহার তুল্যাঙ্ক নিরূপিত হয়। যেমন, 
১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ হইতে ১ গ্রাম হাইড্রোজেন 

বহিষ্কৃত করে, অতএব ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যান্ক  ১২। 

হাইড্রোজেনের বদলে অক্সিজেনের ভিত্তিতে তুল[াস্ক নিরূপণ বর্তমান প্রথা । 

যৌলিক পদা৫থটির যত পরিমাণ ওজন ৮ ভাগ ওজন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়ঃ 
উহাই সেই মৌলিক পদার্থটির তুল্যাস্ক । ৃ 

অথবা, কোন মৌলিক পদার্থের ঘে পরিমাণ ওজন অন্য একটি মৌলিক 
পদার্থের তুল্যাস্ক-ভার ওজনের সহিত যুক্ত হয়, উহাকে তাহার তুল্যান্ক বলা যাইতে 

পারে। যেমন, ক্লোরিণের তুল্যাঙ্ক ৩৫'৫। দেখা গিয়াছে ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিণের 
সঙ্গে ১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হয়) স্থৃতরাং ম্যাগনেপিয়ামের তুল্যাঙ্ক - ১২। 

১৬ । ভুক্ল্যাক্"-জন্পঞ্পাভ সুজ (1,8চ্ঘ 01 13081591971 

:০1)0:61078) : আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি দুইটি মৌলিক পদার্থ সর্বদাই 

তাহাঁদের তুল্যান্কের অন্থপাতে যুক্ত হইয়! থাকে । যেমন, ৮ গ্রাম অক্সিজেন ও 
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১ গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হয়; ৮ এবং ১ যথাক্রমে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের 
তুল্যাঙ্ক। 

যখন দুইটি মৌলিক পদার্থ একাধিক যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে 
তখন উহার উহাদের তুল্যাঙ্কের কোন সরল গুণিতকের অন্থপাতে মিলিত হয়। 

যেমন, সোডিয়াম (তুল্যাঙ্ক ২৩) এবং অক্সিজেন (তুল্যাঙ্ক ৮) দুইটি যৌগিক 
পদার্থ উৎপাদন করে--সোডিয়াম মনোক্জাইভ (950) এবং সোভিয়াম 
পারঅক্মাইড (9505)। 

১: 2:09 

সোডিয়াম মনোক্সাইডে উহাদের ওজনের অনুপাত -৯৩ : ৮ 

সোডিয়াম পারঅক্সাইডে উহাদের ওজনের অন্থুপাত- ২৩ : ১৬ 

অতএব, “মৌলিক পদার্থগুলি সংযোগকালে উহাদের নিজ নিজ তুল্যাস্ক বা 
তুল্যাঙ্কের কোন সরল গুণিতকের অশ্তপাতে মিলিত হয়।” ইহাই তুল্যাঙ্ক 

অনুপাত সুত্র। 

যেহেতু ২৩ এবং ৮ সোডিয়াম ও অন্সিজেন্র তুল্যাঙ্ক, অতত্রব এক ভাগ 

ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ২৩ ভাগ ওজনের সোডিযাম এব" ৮ ভাগ ওজনের 

অক্সিজেন পৃথকভাবে যুক্ত হইতে পারে। আবার মিথোন্থপাত স্ত্র অন্তসারে 

সোডিয়াম ও অধ্দিজেন সংঘোগকালে এই ছুই সখখ্যার অন্থপাতে ব। তাহাদের 

সরল গুণিতকের অন্রপাতে তাহার] মিলিত হইবে। বস্তুতঃ আমরা তাহাই 

দেখিয়াছি । সুতরাং মিথোন্সপাত সুত্রটি মূলতঃ তুল্যাঙ্ক-অহ্ুপাত স্যত্রেরই 

প্রকাশাস্থর মাত্র । 

০৮-৭, | ভুল্নঢাহ ও সাল্রমাশজিকক তত্র (801581671 

৪00. 8600110 ৮6121)68)যে কোন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু 
হাইড্রোজেনের সঙ্গে যৌগপদার্থ স্থষ্টি করিতে এক বা একাধিক পূর্ণসংখ্যক 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবে। “০ নামক কোন মৌলিক পদার্থের 

হাইড্রোজেন-যৌগিকের সঙ্কেত চমে। ১লেও সন্ত ইত্যাদি হইতে পারে। 
যদি ১০-এর যোজ্যতা % হয়, তাহা হইলে উহার একটি পরমাণু % সংখ্যক 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পারে, এবং উহার সঙ্কেত হইবে ১0751 



যোজ্যতা ও যোজনভার ১১৩ 

যদি মৌলিক পদার্থটির পারমাণবিক গুরুত্ব ৫ মনে কর] যায়, তাহ1 হইলে 

আমরা বলিতে পারি, 

% সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত '১.-এর একটি পরমাণু যুক্ত হয়। 

অর্থা, ওজনে %' ভাগ হাইড্রোজেন “৫ ভাগ “2০-এর সহিত যুক্ত হয়। 
€+-412-5১) 

'. ১ ভাগ হাইড্রোজেন ভাগ “১০-এর সহিত যুক্ত হয়। 

কিন্ত এক ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত মৌলিক পদাথের পরিমাণভাগকে 
উহার তুল্যান্ক বল! হয়। অতএব, 

“১৮ মৌলিক পদার্থের তুল্যান্ক- £ 

_ মৌলিক পদার্থটর পারমাণবিক গুরুত 
যোজ্যতা 

মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব  তুল্যাস্ক * যোজ্যতা। 
পারম। ণবিক গুরুত্ব নিরপণে এই সমীকরণটির বিশেষ প্রয়োজন হইবে । 

শি ুল্যাহ্ নিপলেল্স সছ্বভি (1)6 €10111781101) 01 

রে ছু 10168) £ মৌলিক পদার্থের তুল্যাস্ক নিরূপণের জন্য বিভিন্ন 

তরে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন কর! হয। টন পদ্ধতির কথ! নিয়ে 

আলোচনা কর। হইল । 

(১) অনেক সময় যৌগিক পদাথ হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন ছারা 

তুল্যাঙ্ক নির্ণয় কর। হয়। 

কোন কোন ধাতব মৌলিক পদার্থের সহিত আযাসিডের বিক্রিগ্কার ফলে 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। আযাসিড হইতে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

করিতে যত ভাগ মৌলিক পদার্থ প্রয়োজন হইবে, তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে 1) 
৬ ম্যাগন্নেনসিম্সাম্সেল্ল ভুল্যান্ নির্পজ ঃ ০২ গ্রাম পরিমাণ 
ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লইয়া তৌল সাহায্যে উহার যথার্থ ওজন প্রথমে স্থির কর! 

হয়। ম্যাগনেসিয়ামের টুকরাটি একটি বীকারে রাখিয়া একটি ফানেল 
দ্বারা উহা ঢাকিয়! দেওয়া হয় (চিত্র ১১ক)। তারপর বীকারে জল ঢালিয়! 

নলগহ সম্পূর্ণ ফানেলটি ডূবাইয়! দেওয়া হয়। একটি অংশাঙ্কিত নল জলে পূর্ণ 
করিয়া উহা ফানেলের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। বীকারের জলে অতঃপর 
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গাঢ় সালফিউরিক আাসিড ঢালিয়! দেওয়া হয়। এই আযাসিভ আস্তে আস্তে 

ফানেলের ভিতরে যায় এবং উহা য্যাগনেসিয়ামের সংস্পর্শে আসা মাত্র 

চিত্র ১১ক 

মাাগনেসিয়ামেৰ তুলা গ্ক 
নিয় 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। বুদ্বুদের আকারে এই হাই- 
ড্রোজেন উঠিয়া! অংশাহ্কিত নলে সঞ্চিত হয়। 

11৪+13590,-118590++ 175 
এইভাবে সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত হইয়া যায় 

এবং উত্পন্ন হাইড্রোজেনটুকু সম্পূর্ণ উপরের নলে সংগ্রহ 
করা হয়। (বিক্রিয়াটি দ্রুততর করার জন্য একটু কপার 
সালফেট দেওয়া হয়।.) বিক্রিয়া শেষ হইলে অংশাঙ্কিত 

নলটিব মুখ আন্ুল দিয়া বন্ধ করিয়া (যাহাতে বাহিরের 

বাতাস প্রবেশ না করে) একটি বড় জলের পাত্রে 

স্থানাস্তরিত করা হয। উহাকে এমনভাবে রাখা হয় 

যাহাতে ভিতরের এবং বাহিরের জল একই সমতলে 
থাকে; অর্থাৎ, হাইড্রোজেন গ্যাসটিকে সেই সময়ের 

বাধুচাপে আনা হয়। এই অবস্থায় অংশাষ্কিত নল হইতে 

হাইডোজেনের আয়তন স্থির কর। হয়। ব্যারোমিটার 

হইতে নেই সময়কার বায়ুচাপ জানা যায় এবং একটি 

থার্মোমিটারের সাহায্যে জলের উফ্ণত1 জ্ানিয়! লওয়া হয়। ইহা হইতেই 

ম্যাগনেসিয়ামের তৃল্যাস্ক নির্ণয় সম্ভব। 

গশন্বা 2 মনে কর, 

ম্যাগনেসিয়ামের ওজন ৮ গ্রাম। 

সঞ্চিত হাইড্রোজেনের আয়তন -% ঘন সেন্টিমিটার । 
উষ্ণতা -/০ সেট্টিগ্রেড। এবং বাযুচাপ»১ মিলিমিটার | 
£০ উষ্ণতায় জলীয় বাম্প-চাপ -₹] মিলিমিটার । 

অতএব, হাঁইড্রোজেনের প্রকৃত চাপ -(৮-1 মিলিমিটার । 

প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় সেই হাইড্রোজেনের আয়তন যদি €' ঘন সেন্টিমিটার 

হয়, তাহ! হইলে 
2৯ ৭৬০ 2৮ (7) 
২৭৩ ২৭৩+৫ 

৮ %১৮(৮-0% ২৭৩ অথবা, ৮ -+5777৬2 ঘন সের্টিমিটার 
(২৭৩+ 4) ৯ ৭৬৩ 
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হাইড্রেজেনের প্রমাণ-ঘনত্ব-০০০০৯ গ্রাম, সুতরাং সঞ্চিত হাইড্রোজেনের 
ওজন -% * *০০০০৯ গ্রাম 

অর্থাৎ, % ৮*০০০০৯ গ্রাম হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিতে % গ্রান 

ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন। 

১ গ্রাম হাইড্রোজেন প্রতিস্বাপন করিতে 277-5:52$ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম 

প্রয়োজন 

অতএব, ম্যাগনেসিয়ামের ভুল্যাঙ্ক -:-৮5১ 

£ ৮ (২৭৩41) *& ৭৬০ 
9৮ (0700 * ২৭৩৮ ০০০৩৪ 

(২)/ অক্সিজেনের সহিত মৌলিক পদার্থের সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট 
হ্য় তাহা বিশ্লেষণ করিয়াও উভাঁব তুল্যাঙ্ক নিরূপণ করা যায়। তিনটি বিভিন্ন 

রকমে ইহা করা সম্ভব । 

(ক) অনেক যৌলিক পদার্থ সহজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেনের 
সহিত যুক্ত থাকে । মৌলিক পদার্থ গুলি অক্সিজেনের সহিত মুক্ত হইয়া ষে 
যৌগিক পদার্থ ু ষ্টি করে তাহাকে অক্সাইড বলে। ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের 

সঙ্গে যত পরিমাণ যৌলিক পদার্থ মিলিত হইবে, তাহাই উহার তুল্যাঙ্ক হইবে |.) 
এ ক্রার্বনেল ভুজ্লগাহ্ষর নির্পল্স £ তৌল-সাহায্যে প্রথমে একটি ছোট 

পরিফাঁর পর্সেলীন বোট ওজন করিয়। লওয়া ভূয়। উহাতে ০২ গ্রা পরিমাণ 

চিত্র ১১খ-_কার্বনের তুল্যান্ক নির্ণয় 

বিশুদ্ধ কার্বন (চিনি হইতে গ্রস্ত ) লইয়। উহাকে আবার ওজন কর হয়। এই 

ছুইটি ওজন হইতে কার্ধনের যথার্থ ওজন জান! যাইবে । কার্ধন-সহ এই বোটটি 
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একটি পুরু ও শক্ত কাচের নলের ভিতর রাখা হয়, কাচের নলের অপর অংশ 

কপার-অক্সাইডে পূর্ণ করিয়া রাখা হয় (চিত্র ১১খ)। নলটির ছুইটি মুখ কর্ক- 
ছারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্যাস চলাচলের জন্য এই ছুই কর্কের ভিতর 
দুইটি সরু নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেদিকে কার্বন বোটটি থাকে, সেই প্রান্ত 
হইতে প্রবেশ-নলের ভিতর দিয়া শুঞষ এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস ভিতরে 

পরিচালন। করা হয়। এই অক্সিজেন প্রবাহে নলের মধ্যস্থিত বায়ু বিদূরিত 

হইয়া যায়। একটি কষ্টিক-পটাস-পূর্ণ বাল্ব ওজন করা হয় এবং উহা অপর 
প্রান্তের নির্গম-নলের সঙ্গে জুড়িয়! দেওয়া! হয়। এখন একটি চুলীতে বড় নলটিকে 
উত্তপ্ত কর! হয় এবং অক্সিজেন-প্রবাহ চলিতে থাকে । কার্ধন পুড়িয়া কার্বন ডাই- 
অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন দ্বারা চালিত হইয়া! পটাস্-বাল্বে প্রবেশ 

করে। কষ্টিক-পটাস্ কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিশোধক। সমস্ত কার্ধন ডাই- 
অক্সাইড পটাস্-বাল্বে শোধিত হয়। এইভাবে সমন্তটুকু কার্বনকে উহার 

অক্সাইডে পরিণত করিয়! পটাস্বাল্বে সংগ্রহ কর! হয়। যদি কোন কার্বন 
মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়, উহাও উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়! অতিক্রম 

করার সময় কার্ধন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। এইজন্যই কপার-অক্সাইড 

নলের ভিতর দেওয়া হয়। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি নিভাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু 
ঠা না হওয়া পধ্যস্ত অক্সিজেন প্রবাহ চলিতে থাকে । অতঃপর পটাস্-বাল্বটি 

খুলিয়া আবার উহার ওজন লওয়1 হয়। কাবন ডাই-অক্মাইড বিশোধণের জন্ত 

উহার ওজন বৃদ্ধি পাইবে । কাবন ডাই-অল্লাইডের ওজন হইতে সহজেই কানের 

তুল্যাঙ্ক বাহির কর! যাইতে পারে । 

গশন্বা ই পর্সেলীন বোটের ওজন -€%। গ্রাম । 

কাবন সহ পর্সেলীন বোটের ওজন -£হ গ্রাম 

কানের ওজন » 292 -%1 গ্রাম 

পরীক্ষার পূর্বে পটান্-বাল্বের ওজন -%5 গ্রাম । 

পরীক্ষার পরে পটাস্বাল্বের ওজন -25 গ্রাম। 

কার্বন ভাই-অক্সাইডের ওজন -€০$ -০৪ গ্রাম । 

কার্বনের সহিত সম্মিলিত অক্সিজেনের ওজন » ৫ - 29৪) 

_ (2/2 25) গ্রাম । 
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অতএব, (2/ _%০5)_ / -%5) গ্রাম অক্সিজেন ৫০৪ - %/:) গ্রাম 

কার্বনের সহিত যুক্ত হয়। 

৮ শ্রম অক্সিজেন (25-$49 /)*৮27 গ্রাম কার্ধনের সহিত যুক্ত হয়। (4 _ 299) _ 6 

৮(2৪ -001) 
ক্তরাং কাবনের ১0577 রর 82) )575-551 

(খকোন কোন সময় কার্বনের মত প্রত্যক্ষভাবে মৌলিক পদার্থাটকে 

অক্সাইডে পরিণত নী করিয়া পরোক্ষভাবে উহার অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। 

কপারের ভুল্যান্ক নির্ণর ঃ তৌল-সাহায্যে একটি শুষ্ধ মুচি প্রথমে ওজন 
করা হয়। উহাতে এক টুকরা বিশুদ্ধ কপারের পাত লইয়া আবার ওজন কর! 

হয়। ইহ হইতে কপারের যথার্থ ওজন জানা যাইবে । সেই মুচিটিতে এখন 
আস্তে আস্তে গাঁ নাইট্রিক আযসিড দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 

কপারটুকু নাইট্রক আযাসিডে দ্রবীভূত হইয। কপার নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং 

একটি লাল গ্যাস বাহির হইয়া যায় £ 

০৮+417103 7৮ 00000)3)5 + 2 0)5 + 21750) 

মুচিটিকে তখন একটি জল-গাহের উপর রাখিয়! উত্তপ্ত কর! হয়। সমস্ত নাইনট্রিক 

আযাসিড এবং জল এই ভাবে বাশ্পীভৃত হইয়া চলিয়া যাইবে এবং কঠিন সবুজ 
কপার নাইট্রেট পড়ি থাকিবে । ঘুচিটিকে লইয়া এখন একটি অগ্নিগহ-মৃতিকার 
ত্রিকোণের (816-0127 (71781) উপর রাখিয়। দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর! হয়। 
অত্যধিক উত্তাপে, কপার নাইট্রেট্ট বিযোজিত হইয়া কাল কপার-অক্মাইডে পরিণত 

হয় এবং অন্থান্ত গ্যাস নির্গত হই] যাঁয়। 

2 6৪003) » 20009 + 2 54 + 005 

যখন আর কোন গ্যাস নির্গত হইবে না, তখন উতাকে ঠাপ্ডা করিয়া ওজন 

করা হয়। পুনরাষ উহাকে উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে ঠাণ্ডা করিয়া ওজন করা 

দরকার। এই ছুইবা'র ওজনে যদি তারতম্য হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উহাকে উত্তপ্ত 
করিয়া দেখিতে হইবে যতক্ষণ না উহার ওজন অপরিবন্তিত থাকে । এইভাবে 

মুচিটির ভিতরের কপার অক্সাইডের ওজন স্থির করা হয়। 
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গণনা শু মুচিটির ওজন -%$ গ্রাম 
মুচি এবং কপারের ওজন _%5 গ্রাম 

** কপারের ওজন _ 00 -%০২) গ্রাম 

মুচি এবং কপার-অক্সাইডের ওজন _০ও গ্রাম 
,, কপারের সহিত মিলিত অক্সিজেনের ওজন _ (293 - 2) গ্রাম । 

অতএব, 

(০৪ - 25) গ্রাম অক্সিজেন (5/5 -%%5) গ্রাম কপারের সহিত যুক্ত হয়। 

21) ৮৮ 

72 

৮(2/৪_261) | 
-_ ০2 

', ৮ গ্রাম অক্সিজেন এত ' গ্রাম কপারের সহিত যুক্ত হয়, 

অর্থাৎ, কপারের তুল্যাঙ্ক- 

টিন, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াঘ, লেড প্রভৃতি ধাতুর তুল্যাঙ্ক এই উপায়ে নির্ণয় করা 
যাইতে পারে। 

গে) কোন কোন ধাতব অগ্লাইডকে হাইড্রোজেন গ্য।সে বাখিয়। উত্তপ্ত কবিলে উহা বিযোজিত 

হইয়া! য়া ধাতুটি উৎপন্ন হয়। 

বেমন,। 000+1757-004+177,0) 

নিদ্দিষ্ট পরিমাণ ধাতব অক্াইড লইয়। একটি নলের ভিতব হাইড্রোজেন গাসে উত্তপ্ত করা হয় । 

বিক্রিয়া সম্পূর হইলে উহাকে ঠাণ্ডা কবিয়া বে পরিমাণ ধাতু পড়িয়া থাকে তাহ] ওভন করা হয়। 
ধাতব শক্স/ইড এবং ধাতু ছঈটিব ওজন হইতে উহাব তুলাঙ্ক নিয় সম্ভব ! মনে কব, 

কপাব অল্সাইডেব ওজন 2৮5 গ্রাম 
কপাবেব ওজন -€.৪ গ্রাম 

মতএব, যে পবিমাণ অগ্সিলেন এই কপাবেব সঙ্গে যুন্ত' ছিল, তাহাব ওজন (2৮ - 05) গ্রাম । 

অর্থাং, 0, -2%১) গ্রাম অক্সিজেন 25 গ্রাম রা সঙ্গে যুক্ত ছিল। 

৮ গ্রাম অক্সিজেন পনি - গ্রাম কপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল । 

রর ৮ উর  কপারের তুলযঙ্ক-৫১৮0 | 

(৩) (মৌলিক পদার্থট ক্লোরিণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ 
্ষ্টি করে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াও তুল্যাঙ্ক স্থির করা যায়। ৩৫'৫ ভাগ ওজনের 
ক্লোরিণের সহিত যত পরিমাণ মৌলিক পদার্থ যুক্ত হইবে তাহাই উহার তুল্যান্ 
হইবে ।: 

সিলভারের তুল্যান্ক নির্ণর ই ০€ গ্রাম পরিমাণ সিলভারের পাত লইয়া 
তৌল সাহায্যে উহার যথার্থ ওজন স্থির কর! হয়। এই দসিলভারটুকু এক টি 
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বীকারে রাখিয়! উহাতে গাঢ় নাইট্রিক আযসিড দেওয়া হয়। সমস্ত সিলভার 
উহাতে দ্রবীভূত হইয়া সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণ প্রস্তুত হয়। অতঃপর এই দ্রবণে 
কিছু অধিক পরিমাঁণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক আাসিডভ দেওয়! হয়। ইহাতে সিলভার 

নাইট্রেটের সম্পূর্ণ সিলভারটুকু সিলভার-ক্লোরাইড রূপে কঠিন আকারে অধঃক্ষিপ্ত 
হইয়া আসে (67601070516) । উহাকে একটি ফিল্টার কাগজের সাহাযো 

ইাকিয়৷ পাতিত জলে ধুইয়! লইতে হয়। পরে শুষ্ক করিয়া উহার ওজন লওয়া হয়। 
পাণনা হ সিলভার পাতের ওজন -%: গ্রাম । 

সিলভার ক্লোরাইডের ওজন - £০৪ গ্রাম । 

(0০5 -%5) গ্রাম ক্লোরিণ ০: গ্রাম সিলভারের সঙ্গে যুক্ত হয়ু। 

01 ৮৩৫৫ 

অথবা, ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিণ 2 , গ্রাম সিলভারের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

, সিলভারের তুল্যাস্ক - ক টা 04 

(৪) “ একটি ৪ পদার্থের তুল্যাঙ্ক জানা চি অপর একটি মৌলিক 
* পদার্থের তুল্যাস্ক নির্ণয় সম্ভব । 

(ক) সোভিয়ানের তুন্যাঙ্ক নির্ণয় ঃ তৌল সাহায্যে সোডিয়ামের ওজন 
লওয়! যায় ন1। উহার তুল্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির কর। যাইতে পারে। 

নির্দিষ্ট ওজনের খানিকট| সোডিযাম ক্লোরাইড (01) লইয়া! পতিত জলে উহার 

দ্রবণ প্রস্তত কর] ভয। উহাতে প্রয়োজন।তিরিক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশান 

হয়। ইহাতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সমস্ত ক্লোরিণ সিলভার ক্লোরাইড রূপে 

অপঃক্ষিপ্ত হইয়া আসে । উহাকে ফিণ্টার কাগজে ছাকিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া 
হয়। অতঃপর শুঞ্ করিয়! যথারীতি উহার ওজন স্থির করা হয়। 

০014 4৯৪03 7 48801+4 ন৪২০)3, 

গণনা 2? সোডিয়াম ক্লোরাইড - ২ গ্রাম, সিলভার ক্লোরাইড _%5 গ্রাম । 

মিলভারের তুল্যাস্ক - ১০৭৮৮) অর্থাৎ্খ ১০৭৮৮ গ্রাম সিলভার ৩৫৫ গ্রাম 

_ ক্লোরিণের সঙ্গে যুক্ত হইলে (১০৭৮৮ + ৩৫৫) ১৪৩৩৮ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড 

উৎপন্ন হয়। 

১৪৩৩৮ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিণ থাকিবে। 

অথবা, %* গ্রাম-*১১১০০০০৭, ৩৫৫5 ক্লোবিণ থাকিবে । 
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উক্ত ক্লোব্রিণ ০: গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে ছিল। 

* €॥ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়ামের পরিমাণ 

৩৫-৫ ১ 22 
- (০ ১৪৩৩৮ ) গ্রাম। 

৩৫" ৫209 ৩৫৫০৪ 

"১৪৩৩৮ ১৪৩৩৮ 
গ্রাম ক্লোরিণ|[ 2০, - ৪) গ্রাম সোডিয়ামের সহিত যুক্ত হয়। 

* ৩৫৫ গ্রাষ ক্লোরিণ ১৪৩-০৮০০৬--৩ ৫» গ্রাম সোডিয়ামের সহিত 
2 

যুক্ত হয়। 

১৪৩৩৮] - ৩৫:৫?0৪ | সোডিয়ামের তুল্যাপ্ক _ 
22 

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লেড প্রত্থৃতির তুল্যান্ক এই রকম ভাবে নির্ণীত হয় 
(খ) মৌলিক পদার্থের মত বৌগিক-মূলক্েরও তুল্যাগ্ক আছে। উহার 

যত ভাগ এজন এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন অথবা ৮ ভাগ ওজনের 

অক্সিজেনের সহিত যুক হর তাহাই উহ্ভার তুল্যাঙ্ক হইবে । যেমন, সালফিউরিক 
আযাসিডে (7550+ - ৯৮), ৯৬ ভাগ ওজনের ২0+ মূলক ছুইভাগ হাইড্রোজেনেব 

সহিত মিলিত হইঝাছে। 

50 মুূলকের তুল্যাগ্ক ₹ ২৮ _ ৪৮, 

এই সব মূলক মৌলিক পদার্থ বা অন্ত কোন মুলকের সঙ্গে তুল্যাঙ্ক-অন্গপাত- 
স্ত্র অন্থসারেই যুক্ত হইবে। 

(থ) ৫ল্লিসালে্র জভুলগাক্ক নিজ: নিদিষ্ট পরিমাণ বেরিয়াম 

132012 + 11850)4 5 1395095 + 21101 

ক্লোরাইড লইয়। উহাকে পাতিত জলে ত্রবীভূত করা হয়। এই ভ্রবণে অতিরিক্ত 
পরিমাণ লঘু সালফিউরিক আযাসিভ দিয়া উহ হইতে সমস্ত বেরিয়াম “বেরিয়াম 
সালফেট” হিসাবে অধংক্ষিপ্ত করা হয়। এই অদ্রবণীয় বেরিয়াম সালফেট 

যথংরীতি ছাকিয়া, ধুইয়। শুক্ধ অবস্থায় ওজন করা হয়। মনে কর, বেরিয়ামের 
তুল্যান্ক - 4. 
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বেরিয়াম ক্লোরাইডের ওজন _%৮+ গ্রাম । 
বেরিয়াম সালফেটের ওজন 7০5 গ্রাম। 

ক্লোরিণের তুল্যাঙ্ক _ ৩৫৫ 

১০ মূলকের তুল্যাঙ্ক _ ৪৮ 

তাহা হইলে, « গ্রাম বেরিয়াম ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিণের সহিত যুক্ত হইয়া 

32015 দেয় এবং £ গ্রাম বেরিয়াম ৪৮ গ্রাম 50+ মূলকের সহিত যুক্ত হইয়। 
739১095 দেয়। 

অর্থাৎ (৮+৩৫.৫) গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইড (£+৪৮) গ্রাম বেরিয়াম 
সালফেট দিতে পারে। 

212 ৮ (%+ 8৮) 

(£+ ৩৫৫) 

বন্থুতঃ 2৮5 গ্রাম বেরিয়াম সালফেট পাঁওয়। গিয়াছে । 

(%+ ৪৮) % তে _ 
(-৮+ ৩৫৫) টি 

পীর 

ইহ] হইতে বেরিয়াঘের তুল্যাখ্ক & নির্ণঘ করা ঘায়। 

(গ) অনেক সময় যৌগিক পদার্থের একটি ধাতুকে অপর একটি ধাতু 
দারা 'প্রতিস্থপন করা সম্ভব। যেমন, সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে যদি কপাব 
দেওয়। হন তবে সিলভার বহিব হঈয়। আসি উহাকে কপাব নাইস্রেটে 

পরিবন্তিত কবে। 
24505 + 0৮15 00 (003) + 2455 

এই রকম প্রতিস্থাপন ব্যাপারে ধাতুষচলি--কপার এবং সিলভার--উহাঁদের 

তুল্যাঞ্ষের অন্কপাঁতে অংশ গ্রহণ করে। (যদি £ গ্রাম কপার দ্রবীভূত হইবা % 

গ্রাম সিলভার বাহিরে আসে, তাহা হইলে 4:9-150২ ই [58 ২) 

[ 128৪, 150৬ যথাক্রমে সিলভার ও কপারের তুলটাঙ্ক |] 

অথবা 1৯০০ - রর তি 
৪: 

'সিলভারের তুল্যাঙ্ক জানা থাকিলে, পরীক্ষা দ্বারা « এবং 9 বাহির করিয়। 

কপারের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব 
/এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও তাড়িত বিশ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের 



১২২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

তুন্্যাঙ্ক নিকপণ করা হইয়া থাকে )) তাড়িভরসায়ন আলোচনা করার সময়ে এ 
বিষয়ে জানিতে পারা যাইবে? 

অনুশীলনী 
(১) ১৫০ সেটটি, উষ্ণতায় এবং ৭৬৫ মিলিমিটার চাপে ১ গ্রাম ধাতুর সহিত আআসিডের 

বিক্রিয়ার ফলে ১৯৭ ঘন সেন্টিমিটাব শুক্ষ হাইড্রোজেন পাওয়া গেল৷ ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত? 

উত্তর 2 প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনের 

218 আয়তন, ৪ (২৭৩4:১৫)১৭৬* ঘন সে্টিমিটার 

এক গ্রাম ধাতুব সাহাঁযো উৎপন্ন হাইড্লোজেনেৰ 

টি ১৯৭ ১৯৭৬৫ ৯২৭৩১৫০০০০৯) হী 
মি ২৮৮ ৮ ৭৩০ রি 

৯ ১২৮৮ ৯৮ ৭৩৩ 

ধাতুটিব তুলা স্টল ১৯৭ ৭৬৪৫ ২৭৩ ১৫০ 2৪2 

- ৫৯১ ডও্তব। 

(২) *২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম লঘু সালফিউবিক আপিন্ডে দ্রবীহৃত করা হইল! বিক্রিয়ার 
ফলে ১৫০ সের্টিঞেডে এবং ৭৫১৫ মিলিমিটার চাপে ২০* ঘন সের্টিমটাব আজ হাইড্রোজেন পাওয়া 

গেল। [১৫৭ সেটিগ্রেছে বাম্পচপ ১৩ ৫ মিলিমিটার |] ম্যাগনেসিয়ামের হুল্যাঙ্ক নিণয় কব । 

উদ্ভর ৫ ১৫০ সোর্ট ও ৭৫১ ৫ শিলিমিটান চাপে উংপন্ন হাইডোছেনের আয়তন-২০ ঘন 

সেন্টিমিটর। প্রমাণ অবস্থায়, উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন যদি 1” ঘন সে্টিমিটার হয, ভবে 

7 ৮ ৭৬৯ _ ২০০৯(৭৫১ ৫_ ১৩০) 

২৭৩ ০৮৫ 

৮. ২০৪ ৯৭৩০৮ ৮২৭৩ 
'". ছা 2 চিন [ন সে্টিমিট।খ 

৩০০১৮৭৩৮১২৩ ২৭৩১৮ ০০০০৯ 

উক্ত হাইড্রোজেনেব ওজন -- 7 -৭৬* ১২৮৮ গ্রাম 

ধাতুব ওজন-০'২ গ্রাম 
_ ০২৯৮৭৬০৯২৮৮ _ 

ম্যাগনেলিয়ামেব হন 45555575548 

হর ১২০২ 

(৩) ০২১৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাইঞোক্লোরিক আসিডে দ্রবীভূত হওয়াতে ১৭৭ সেন্টি, ও 
৭৫৪.৫ মিলিশিট।র চাপে ২১৮২ পন সেন্টিমিটার হাইড়োজেন গ্য।স পাওয়া গেল। ম্যাগনেপিয়ামের 

তুল্যান্ক কত হইবে? [১৭ সেট্টিগ্রেডে বাষ্পচাপ- ১৪ ৪ মিলিমিটার ] [ পাটন! বিশ্বঃ ] 

0) ৮৪৭ গ্রাম একটি ধাতু হাইড়োক্লোবিক আ্যসিডের সহিত বিজ্রিয়র ফলে ২২৭ সেন্টিগ্রেড 
ও ৭৫৭ মিলিমিটার চাঁপে ২৯৫ ঘন সেন্টিমিট।র হাইডৌজেন উৎপাদন করে। ধাতুটির তুলাঙ্ক 
নির্ণয় কর। [ কলিকাতা বিশ্ব: ] 



যোজ্যত] ও যোজনভার ১২৩ 

(৫) এক |গ্রাম ওজনের একটি ধাতু অক্সিজেন দ্বীরা জীরণের ফলে ১৩৬৫ গ্রাম অক্সাইড 
পাওয়া! গেল। উহার তুল্যঙ্ক কত হইবে? 

উত্তর। ধাতুর সহিত মিলিত অক্সিজেনের ওজন 
7০ ১৬৬৫ ১77৬৫ গ্রাম। 

১ ১৮ *** ধাতুটির তুল্যাঙ্ক - .৬$৫ 

-১২০৩। 

(৬) ১১৮ গ্রাম পরিমাণ ওজনের কপার প্রথমে নাইট্রুক আ্যামিডে দ্রবীভূত করা হইল। 
উৎপন্ন কপার নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করিয়! সম্পূর্ণ বিযৌজিত করিয়া ১৪৮ গ্রাম কপার অক্সাইড পাওয়। 
গেল। কপারেব তুল্যাঙ্ক শিদ্ধীরণ কর । 

(৭) * ২০৫২ গ্রাম মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করিয়। সম্পূর্ণ বিযোজিত করিলে 
১৫০ সেট্িগ্রেডে ও ৭৬* মিলিমিটার চাপে ১২ ঘন সেন্ট. অক্সিজেন পাওয়া গেল। মারকারির 

তুল্যান্ক কত হইবে? 

(৮) ১৯৮৬ গ্রাম কপার হইতে ২৪৭০ গ্রাম কপার অল্াইড পাওয়া! গেল। এবং কপার 
স।লফেট দ্রবণে **৩৪৬ গ্রাম জিঙ্ক দিলে উহ! বণ হইতে ০৩৩৫ গ্রাম কপার প্রতিস্থাপিত করে । 

(৯) একটি ধাতব ক্লোবাইডে ক্লৌবিণেব পরিমাণ ৩৮ ১১%। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক কত? 
[ বোম্বে বিশ্বঃ ] 

(১*) কপার ছু*টি মক্স।উডে শন্সিজেনেব অনুপাত যথাক্রমে ১১২% এবং ২১০৯% ভাগ । 

দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কগাবেৰ তুলাঙ্গ কিকপ হঈনে ? 

(১১) একটি ধাতব ক্লোবাউডেব এক গ্রাম বিশেষণ করিলা দেখ। গেল যে উহাতে ০৬১৮৩ গ্রাম 
কোবিণ মাছে! ধাডাটব তুলাঙ্ক কত? 

(১২) ৪৪২ গ্রাম উন্তপ্ত কপাৰ অগ্লাউডেব উপব দিয়। হাই/দ্াঁ্জেন পৰ্চালণা করিলে উহা 
ভইতে ৩৫৪ গ্রাম কপাব পাওয়া গেল। কপারের তুল্যাঙ্ক কত হইবে ? 

(১৩) কপার সালফেট দ্রবণে "১৪ গ্রাম ওজনেব লৌহচুর দেওয়াতে উহা হইতে "১৫৭৫ গ্রাম 
কপার অধ:ক্ষিপ্ত হইযা গেল। লৌহেব তুল্যাঙ্ক ২৮ হইলে কপাবেব তুলান্ক কত হইবে? 

উত্তর । মনে কর, কপারেব তুলাঙ্ক 4 | 

"তুল্যান্ক অনুপাত সুত্র” অনুযায়ী ২৮ গরম লৌহচুর + গ্রাম কপার ভ্রবণ হইতে 
অধঃক্ষিপ্ত করিবে । 

অর্থাৎ ১৪ গ্রাম লৌহ ২৮৯১৪ গ্রাম কাব অধঃক্ষিপ্ত বরিবে। 

১৫১৪ 
৮৭০ ১৫৭৫ ২৮ 

“১৫৭৫ ১৯২৮ 
হয ০7 ৮৮৩১৫। 



১২৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান । 

(১৪) এক শ্রাম জিষ্ক ক্লোরাইড জলে জ্রবীভূত করিয়া উহাতে অতিরিক্ত পন্ষিমাণ সিলভার 
নাইটে দ্রবণ দেওয়া হইল। বিক্রিয়াব ফলে ২ ১১০ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইড অধংক্ষিপ্ত হইল । 
জিচ্গেব তুল্যাঙ্ক কত? 

সিলভাবেব প।বমাণবিক গুরুত্ব- ১,৭৮৮ 
ক্লোরিণের পারমাণবিক গুরুত্ব - ৩৫ ৪৬ 
অতএব, (১*৭৮৮+-৩৫'৪৬)- ১৪৩ ৩৪ গ্রাম দিলভার ক্লৌরাইডে ৩৫ ৪৬ গ্রাম ক্লোরিণ 
ধাকে। 

হ্তরাং ২১১৭ গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ক্লেরিণেব পরিম।ণ 

_২১১ ৮৩৫৪৬ শ্রাম 

১৪৩ ৩৪ 

২১১১৮ ৩৫ ৪৬ ২১১ ১৩৫ ৪৬ | গ্রাম ক্লৌবিণের সহিত ১. ১৪৩ ৩৪ গ্রাম জিঙ্ক যুক্ত আছে। 
১৪৩ ৩৪ 

২১১ ৮৩৫ ৪8৬ ., ৩৫৮৬ খাম ক্লোবিশেব সহিত [১২২ ] 
১৪৩৩৪ 

১৪৩৩৪ 
রা গ্রাম জিন্ক আছে। 

১৪৩ ৩৪ -২১১ ৮৩৫৪৬ জাঙ্কেন তুল্যাঙ্ক - ৩২৪৮ ভিস্কেন তুল্যাস্ক ভু ৩২৪৮ | 

(১৫) ০৪৯৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্রোবাউড জলায় পরবণে লইয়। অতিবিক্ত পবিমাণ সিলভাব 

নাইট্রেট সহ মিশ্রিহ করিলে ১'২১ গ্রাম সিলভাব রোবাউঢ পাগ্ুযা যায । মোডিষামেব তুলা 
বাহির কর। | /১£-১০৮১ 017 ৩৫"৫ ] টু 

মনে কর, সোডিয়ামের তুলান্ক | 

অতএব, £+৩৫"৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোবাড এইতে (১০৮4 ৩৫৫)-5১৪৩*৫ গ্রাম সিলভা 

ক্লোবাইড পাওয়া যাইবে । 
রহ ১৪৩ ৫ 

০*৪৯% গ্রাম সোডিযাম ক্লোবাইডহু 588 85 সিলভাব কোবাইড 1 

মথবাঃ ১২১ ১৪৩ ৫. ১০৪৯৫ 
বাঃ টি 

*৪৯৫ 

»*০ ০৮০5 -22৮ ১৪৩৫ -৩৫৫--২৩২। 
১২১ 

(১৬) এক গ্রাম কালসিয়াম ক্লোরাইড সোডিযাম সালফেট দবণেব সহিত বিভ্রি'য়া কবিয়। 
১'২২৫ গ্রাম ক্যালস্য়াম মালফেট উত্পন্ন কবে । কালসিযামের তুল্যাঙ্ক ক? 

| তুল্যাস্ক : ০1-৩৫-৫, ১0)+-৪৮ এ 



ঘা?শ অধ্যায় 

পারমাণবিক গুক্ষত নির্ণয় 

প[রমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়ের কয়েকটি উপায় নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 

(১ ক্যানিজ্কাল্লে। আরপালীতে আ্যাজ্ঞাগগাক্রা অকন্জেল 
সাহায্যে পারমাণবিক গুরুত্ব বাহিন্র করা যায়, ইহা আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি। 

(২) *০ডুলহ এবহ ০সভিটেল্ সুত্র” (91908 ৪0 ৮6065 
৪) কোন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ও উহার পারমাণবিক গুরুত্বের 
গ্রণফলকে উহার পরমাণু-তাপ | (21010101690 বলা হয়। বিভিন্ন পদার্থের 

পরীক্ষার ফলে ডুলং এবং পেটিট প্রমাণ করেন £-$যে কোন কঠিন মৌলিক 
পদার্থের পরমাণু-তাপ সর্বদ! একই হয় এবং উহার পরিমাণ ৬'৪ হইয়া থাকে 1) 

কেবলমাত্র কার্বন, বোরন, সিলিকন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখ! ষায়। 

অতএব, পারমাণবিক 'রুত্ব * আপেক্ষিক তাপ -৬ ৪ 

'. (পারমাণবিক গুরুত্ব -- - ৬১৪ - 1 
আপেক্ষিক তাপ 

স্থতরাং, কোন মৌলের আপেক্ষিক তাপ নিপ্ধারণ করিলেই উহার পারমাণবিক 
গুরুত্ব বাহির কর] যাইবে । সগ্ভিক এবং নির্ভুল ন। হইলেও এই উপাঁয়ে 

পারমাণবিক গুরুত্বের একটি মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া! যাইবে। 

(৩) নিঞুল পারমাণবিক গুরুত্ব নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে উহার তুল্যাস্ক 
স্থির কর! প্রয়োজন । 

আমবা জানি, পরুমাণৃবিক, গুরুত্ব - যোজ্যতা ৮ তুল্যা্ক, +"' ০ 

তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন পরমাণুর যোজ্যতা জানা 

সম্ভব নহে। বে যোজ্যতা যে একটি পূর্ণসংখ্যা [ ১, ২, ৩১... ] হইবে, তাহা 
নিশ্চিত। 

যোজ্যতা স্থির করার জন্য প্রথমতঃ ডুলং ও পেটিট-এর স্থত্র অস্থ্যায়ী 
,আপেক্ষিক তাঁপ হইতে স্ুলভাবে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করিতে হইবে । 

এই পারমাণবিক গুরুত্বকে তুল্যান্ক দ্বার] ভাগ করিলেই যোজ্যতার পরিমাণ পাওয়া 
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যাইবে। এই ভাগফলের আসন্ন পূর্ণসংখ্যাটিকে পরমাণুটির সঠিক যোজ্যতা রূপে 
ধরা হয়। যেমন 2 

ডুলং-পেটিট-এর নিয়ম অনুযায়ী ম্যাগনেসিয়ামের মোটামুটি পারমাণবিক 
গুরুত্ব - ২৪৪, উহার তুল্যান্ক ১২১৫ 

'. ম্যাগনেসিয়ামের যোজ্যতা_ ২৪৪ -২.০১। 

কিন্ত যোজ্যতা ভগ্নাংশ ব। দশমিক হইতে পারে না। অতএব উহার সঠিক 
যোজ্যতা ২ ধর! হইবে। 

এই যোজ্যতার দ্বারা তুল্যাঙ্ককে গুণ করিয়া! উক্ু মৌলিক পদার্থটির প্রত 
পারমাণবিক গুরুত্ব নিণীত হয়। 

ম্যাগনেসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব ₹২ * ১২১৫» ২৪*৩। 

অতএব দেখ! যাইতেছে,(পারমাণবিক গুরুত্ব নঠিক বাহির করিতে হইলে £-_ 

(ক) প্রথমতঃ উহার আপেক্ষিক তাপ স্থির করিয়া সবল পারমাণবিক গুরুত্ব 

নিদ্ধীরণ করিতে হইবে । 

(থ) তুল্যাঙ্ক স্থির করিতে হইবে । 

(গ) উপরোক্ত পারমাণবিক গুরুহব এব তুল্যান্ক হইতে মৌলিক পদার্থটির 
সঠিক যৌজ্যতা নিরূপণ করিতে হইবে। 

(ঘ) তুল্যাঙ্ক ও ধোজ্যতার গুণকল প্রত পারমাণবিক গুরুত্ব হইবে | 
(৪) ইহা ছাড়া, মিতসারলিসের সমাকৃতি-সৃত্রের (01165015119 

1৮৮ 06 [501770110151509) সাহায্যেও পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করা সম্ভব । 

(প্রায়ই কঠিন পদাখগুলি স্কর্টিকাকারে থাকে । অনেক সময় একাধিক 
পদার্থের স্ষটিকের আকার একই রকমের হয়। এই সকল স্ষটিককে সমাকতি 

স্টিক বলা যাইতে পারে। এইসব পদার্থের স্ষটিক গুলি আয়তনে ছোটবড় 
হইতে পারে, কিন্তু উহাদের কোণ এবং পৃষ্ঠতলের সংখ্যা সমান এবং অনুরূপ 

(50776970795) কোণগুলিও সমান হইয়া থাকে । কিন্তু যে কোন ছুইটি 

পদার্থের স্ষটিকের কেবলমাত্র আরুতিগত সাদৃশ্য থাকিলেই তাহাদের সমারৃতিত্বের 
পূর্ণ নক্ষণ বলিয়া! গণ্য হয় না। লবণের স্ফটিক এবং হীরার স্কটিক একই 
আকৃতিবিশিষ্ট বটে, কিন্তু উহাদিগকে সমাকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া ধর। হযম্ব ন1। 
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কারণ, ছুইটি পদার্থের সমাকৃতিত্ব আকৃতি ছাড়া আরও ছুইটি লক্ষণের উপর 

নির্ভর করো 

(১) উভয় পদার্থের মিশ্র দ্রবকে কেলাপিত করিলে যে স্ফটিক পাওয়া যাইবে, 
তাহ উভয় পদার্থের অণুদ্ধারা গঠিত হইবে, এবং উহাঁর আকুতি যে কোন একটির 
স্কটিকের আকৃতির অনুরূপ হইবে। কেলাসন সময়ে মিঅ-দ্রবটি একটির দ্বারা 
সম্পৃক্ত হইলেও উভয়ের স্কটিক একত্র পড়িবে। 

(২) একটি পদার্থের সম্প্ক্তদ্রবে অপর পদার্থটির একটি ছোট স্কটিক রাখিলে 
ছোট স্কটিকটির উপর প্রথযোক্ত পদার্থের অণুর পরিস্যাস দ্বার! 09০০১70 উহার 
আয়তনের বৃদ্ধি হইবে। 

লবণ এবং হীরার স্ষটিকের এই সকল বৈশিষ্্য না থাকায় উহাদের মধ্যে 
সমারুতি হব নাই, এইরূপ মনে করা হয়। 

জিগ্ক সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ফেরাস সালফেট ইহারা সমাকৃতি 

স্টিক (150:70:015045 56819) ! উহাদের আকৃতি একরকম এবং জিঙ্ক 

সালফেট ৭ ফেবাস সালফেটের মিশ্র দ্রবকে কেলাসিত করিলে যে স্ফটিক পাওয়। 
যাইবে উহাতে জিঙ্ক ও ফেরাস সালফেট মিঙ্িত থাকিবে। অথবা ভিঙ্ক 
সালফেটের একটি স্ষটিক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দভ্রবণের মধ্যে রাখিলে উ্তার 
উপর ন্রূপভাবে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জমিতে থাকিবে। 

এইরূপ আরও অনেক সমারুতি-স্কটিকের নম কর। যাইতে পারে £- 

(১) লিগ্ক সালফেট (2505) 71150), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (12905, 

71780), ফেরাঁস সালফেট (07550), 71750)1 

(২) পটাসিয়াম সালফেট (590,), পটাসিয়াম ক্রোমেট ([5070,)। 

(৩) পটাস আযালাম [5504) 41৪ (905)৪, 24 ০], 
ক্রোম আলাম [১৪১04) 015 (904)5, 24 1350] 

(৪) কপার সাঁলফাইভ (0855) এবং সিলভার সালফাইভ (১৫59) 

ইত্যাদি, ইত্যাদি) 
এই সকল সমাকৃতি-সম্পন্ন পদার্থ গুলির সঙ্কেত যদি পরীক্ষা কর! যায়, তাহা 

হইলে দেখা যাইবে, উহাদের অগুগুলিতে মোট পরমাণুর সংখ্যা একই এবং ছুই 
একটি পরমাণুর স্থলে অন্য দুই একটি পরমাণু থাকিলেও উহাদের সংযুতি একই 
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রকমের । যেমন, 05904 এবং 50:01 ইহা হইতে মিতসারলিস 

একটি নিয়ম আবিষ্কার করেন £-__ 

“যে সমস্ত যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা এবং সংযোজন পদ্ধতি 
এক রকমের, তাহাদের ম্ষটিকগুলি সমাকৃতি-সম্পন্ন।”% 

অর্থাৎ, “সমান সংখ্যক পরমাণু একই প্রকারে সংযোজিত হইয়! সমারুতি 
স্টিক স্ষ্টি করে। এই সকল ক্ষটিকের আকুতি কেবলমাত্র উহাদের পরমাণুগুলির 
সংখ্য! ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে, পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতি বা ধশ্মের 
উপর নির্ভর করে ন11” 

ইহাকেই সমাকৃতি সুত্র 0, 01 [90170701181) বলা হয়) 

অতএব বুঝা যাইতেছে, ছুইটি সমাকৃতি-সম্পন্ন পদার্থের অণুতে যে মৌলিক 

পদার্থটি বিভিন্ন হইবে, তাহাদের পরমাণুব সংখ্যাও একই হইবে। যেমন 
পটাসিয়াম সালফেট এবং পটাসিয়াম সেলিনেট সমারৃতি-স্ফটিক সমষ্টি করে। 
পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত 15২০,। অতএব, পটাসিয়াম সেলিনেটের 

সন্কেতকে 15560) হইতে হইবে। কারণ সুত্রা্যাধী পরমাণুর সংখ্য। ও 

সংযুতি এক হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু সালফেটে একটি সালফার পরমাণু আছে, 
সমারুতি সেলিনেটেও উহার পরিবর্তে একটি সেলিনিয়াম পরমাণু থাকিতে হইবে। 

এই নিয়মটির সাহাষ্যে পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির কর। যাইতে পারে । একটি 
উদাহরণ হইতে উহা সহজে বুঝ! যাইবে । 

উদ্দধাহরণ ঃ পটাসিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম সেলিনেট সমাকৃতি-সম্পন্ন 
পদার্থ। বিঙ্লেমণে দেখা গিয়াছে পটাসিয়াম সেলিনেটে শতকরা] ৩৫৭৭ ভাগ 

সেলিনিয়াম আছে। সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব কত? 

যেহেতু পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত 75304 এবং উহার সহিত সোঁলিনেট 

সমারুতি, অতএব পটাসিয়াম সেলিনেটের সঙ্কেত 72504 হইবে । 

সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব যদি & হয়ঃ তবে 7.০১০০4এর আণবিক 

গুরুত্ব হইবে, 

[১০১০০)৫ -২ ৮ ৩৯০৯+%+৪ ১৮১৬ [ "১" 70-৩৯০৯) 07০১৬ 

পারমাণবিক গুরুত্ব ] 
৮০ ১৪২১৯ +%, 
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রে ₹শ ৮১০০ অতএব, উক্ত পদার্থে সেলিনিয়ামের শতকরা অংশ বু 
৮৮ ১১০৩০ 

১৪২০১৯7৯৩৫7 
লু ৭৯১৬ 

সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব -* ৭৯-১৬। 

উদ্দাহরণ। একটি অজ্ঞাত ধাতুর ক্লোরাইডে শতকরা ২৯৩৪ ভাগ 
ক্লোরিণ আছে, এবং উহা পটাসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সমাকৃতি-সম্পন্ন । 

পটাসিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরিণের অংশ শতকর ৪৭৬৫ | ধাতুটির পারমাণবিক 
গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

ধাতুটির ক্লোরাইডে, ২৯৩৪ গ্রাম ক্লোরিণ (১০০ - ২৯৩৪) ৭০৬৬ গ্রাম 

ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। 

১ গ্রাম ক্লোরিণ 3. ২৮৯৮-২ ৪০ গ্রাম ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। 

পটাসিয়াম ক্লোরাইডে, ৪৭৬৫ গ্রাম ক্লোরিণের সঙ্গে (১০০ - ৪৭৬৫) 

৫২৩৫ গ্রাম পটাসিয়াম ঘুক্ত হ্য়। 

১ গ্রাম ক্লোরিণের সঙ্গে € ইত ১০৯ গ্রাম পটাসিয়াম যুক্ত হয়। 

অর্থাৎ সমাক্কৃতি-পদার্থ ছুইটিতে সম্পরিমাণ ক্লোরিণের সঙ্গে যু ধাতু ও 
পটাসিয়ামের ওজনের অন্রপ1তি- ২:৪০ : ১০৯ | 

কিন্তু, এই ছুইটি পদার্থে ধাতু ও পটাসিয়ামের সঘান সংখ্যক পরমাণু থাকিবে ; 
অর্থাৎ উহাদের ওজনের অনুপাত উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের অনুপাতে হইবে। 

ধাতুর পারমাণবিক গুরুত্ব ._ ২৪০ 

পটাসিয়মের পারমাণবিক গুরুত্ব ১০৯ 

ধাতুর পারমাণবিক গুরুত্ব ১২ % ৩৯ | 1৯- ৩৯] 

7৮৫৮ । 

মনে রাখিতে হইবে, এইভাবে পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণর করিতে হইলে 
প্দার্থগুলির স্ফটিক সহজপ্রাপ্য হওয়] ' প্রয়োজন, এবং মৌলদের একটির 
পারমাণবিক গুরুত্ব জান! আবশ্তক | 

৪ 
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(৫) পর্ধ্যায়-সারণীর সাহায্যেও (061001০ 01১1০) কোন কোন মৌলিক 

পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব জান! যায়। ইহা! পরে আলোচনা কর হইবে। 

অনুশীলনী 
১। একটি ধাতুব আপেক্ষিক তাপ *'১২১ এবং তুল্যাঙ্ক ১৭'৮। উহার পারমাণবিক 

গুরুত্ব কত? 

উঃ। স্থুল পারমাণবিক গুকত্ব 82 
আপেক্ষিক তাপ *১২১ 

পাবমাণবিক গুকত্ব_ ৫২৯ 
তুলাঙ্ক ১৭৮ 

যেহেতু যোজ্যতা পুর্ণ সংখা! হইতে হইবে, হুতবাং উহীৰ যোজাতা হইবে-৩। 

উহাৰ প্রকৃত পাবমাণনিক গুকত্ব ০৩ ৮১৭৮ ৫৩৪ | 

২। এক গ্রাম ওজন একটি ধাতু সালফিউনিক আ।সিড.হইতে প্রমাণ অবস্থায় ১২৪২ ঘন 
সেটিমিটার ভাইড্রোজেন উৎপন্ন কবে। ধাডুটিব আপেক্ষিক তাপ-০ ২৩৮, উহ্থাব তুলযাঙ্ক, 
পারমাণবিক গুকত্ব ও যোজ্যতা নির্ণয় কর। ( এলাহাবাদ, ১৯৩২) 

উঃ উৎপন্ন হাইড্রোজেনেব ওজন-১২৪২৮-**০০ন গ্রাম 

ধাতুটির যোজ্যতা- ২৯৭ 

লাস - এ ---85৮ ৯৯ 
ধাতুটিব তুল্যান্ক ১২৪২ ১:০০০৪৯ 

ধাতুটিব স্থল পাবমাণবিক গুকত্ব.১৩.,-২৭৮ 

নু ২৭৮ 
অতএব, উহার যৌল্যতা-১2১-৩*৯। 

যেহেতু যোজ্যতা পূণ সংখা হইতে হইবে, অত এব উহা যেজ)শা- 

উহার প্রকৃত পাবমাণবিক গুকত্ব- ৩১৮৯৯ -₹২৬৯৭। 

৩। একটি উদ্বায়ী ধাতুব তুল্যাঙ্ক ১০০৩ এবং আপেক্ষিক তাপ-'*৩৩। *২৫ গ্রাম পরিমাণ 

ধাতুব ৫০*০ সেট্টিগ্রেডে এবং প্রমাণ চাপে বাম্পীয় আয়তন ৭৯'৫ ঘন সে্টিমিটার। উহার 
আণবিক এবং পাবমাণবিক গুকত্ব নির্ণয় কৰ। 

৪। একটি ধাতুর আপেক্ষিক তাপ-০*১৫২। উহার **৪৯ গ্রাম হাইড্রোক্লে''রক আসিড, 
হইতে ২২০ সেন্টিগ্রেডে ও ৭৫২ মিলিমিটায় চাপে ২৯৫ ঘন সেন্টিমিটার অনান্্র (৫75) হাইড্রোজেন 

উৎপন্ন কর । উহার তুল্যাঙ্ক ও পারমাণবিক গুরুত্ব কত ? ( কলিকাতা বিখ্বঃ, ১৯৩৪) 

৫1 ২০ গ্রাম টিন লঘু হাইড্রেক্লেররিক আসিডেব সহিত বিত্রিয়ার ফলে প্রমাণ অবস্থায় ১১২ 

লিটার হাইড্রোজেন পাওয়া গেল এবং ১৪১ গ্রাম টিন অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়া গেল। 

টিনের ক্লোরাইডের বাঁষ্প-ঘলন্ব-৯৪*৫ | টিনের পাবমাণবিক গুরুত্ব কত? 

৬। ০'৫৫৭৪ গ্রাম পরিমাণ একটি ধাতু হইতে **৬৮১৭ গ্রাম উহার অক্সাইড পাওয়া গিয়াছে। 
ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ-* *৫৫ | উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির কর। 
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৭। ২৮৯৭২ গ্রাম জিঙ্ক-অক্পাইড হাইড্রৌজেনের সহিত উত্তপ্ত কবিয়া ২২৫৬৭ গ্রাম জিন্ক 
পাওয়| যাঁয়। জিসঙ্কের আপেক্ষিক তাপ ০**৯। উহ্থীর পাবমাণবিক গুকত্ব কত ? 

৮। একটি ধাতুর ক্লোরাইডে শতকরা ২০২ ভাগ ধাতু আছে। উহাৰ আপেক্ষিক ভাপ '২২৬। 
উহার পারমাণবিক গুকত্ব কত হইবে ? 

৯। পটাসিয়াম পারমাক্গানেটে ম্যাঙ্গানিজের পন্দিমাণ শতকরা ৩৪৮ ভাগ । উহীর সহিত 
পটাসিয়াম পারক্লোরেট সমাকৃতি (8070) । মাঙ্গীনিজেব পাবমাণবিক গুকত্ নির্ণয় কর। 

[17- ৩৯, 0. ১৬, 01-৩৫৫ | 

১০ 4 এবং 3 দ্ুউটি ধাতুব অক্সউন্ড সমানৃতি-সম্পন্ন ॥ এব পাবমাণবিক গুকহ ৫২, এবং 
উহার ক্লৌবাউডের বাস্প-ঘনত্ব_৭৯। '3'-এর অক্লাইডে অক্সিজেনেব অংশ শতকরা ৮৭"১ ভাগ । 
£'-এর পাবমাণবিক গুরুত্ব কত হইবে? (রেঙ্গুন, ১৯২৭) 

১১। ফেরিক আলামে শতকবা ১১'*৯ ভাগ আয়বণ এবং ২৫৪৫ ভাগ সাঁলফার-মক্মাউড 
আছে। উহাব সমাক্ুতি সাধারণ আলামে শতকরা ৫"৬৮ ভাগ আনুমিনিযাম এবং ২৭০১ ভাগ 

সালফার-অন্পাইড আছে। আযবণেব পারন[ণবিক গুক্ই- ৫৫৮, আলুমিনিযামের পারমাণবিক 

গুরুত্ব কত? 

১২1 ০**২২ গ্রাম একটি ধাতব ব্লোৌবাইড হইতে ক্লোবিণকে সম্পূর্ণ বাম্পে অধঃক্ষিপ্ ববিতে 

'০৫১ গ্রাম সিলভার নাইটে প্রয়োজন । ধাটুটিৰ মাপেক্ষিক তাপ "০৫৭ হইলে উহাব পাবমাণবিক 
গুরুত্ব কত হইব? 

জআক্োদ্ম্প জপ্র্যাস 

তডিতবিক্লসেষণ 

১৩-১ [সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সবাই জানি বিদ্যুৎ সমস্ত বস্তর 
ভিতর দিয়া চলাচল করিতে সক্ষম নয়। লৌহ, স্বর্ণ, তাশ্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, 

অথবা আসি বা লবণের জলীয় দ্রবণ অনাসাসে তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে । 

। ইহাদিগকে ভাড়-পরিবাহী বা বিদ্র্যৎ-পরিবাহী (০০2৫5৩10:5) বলা যায়। 
সাধারণ অঙ্গার, গন্ধক, কাঠ বা চিনি ইত্যাদির ভিতর দির] কখনও বিছ্যুৎ-গ্রবাহ 

চলাচল সম্ভব নয়। ইহারা অ-পরিবাহী (0০70-০00006015) | 

যে সকল পদার্থ বিদ্যৎপরিবহন করিতে সক্ষম তাহাদের ছুইটি পর্য্যায়ে 
বিভক্ত কর| চলে । 
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(১) কোন কোন বস্তু বিছ্যৎ-পরিবহন করিতে পারে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ 

দ্বাবা তাহাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। ধাতুগুলি এই পর্যায়ে 
পড়ে। আয়রণ বা কপারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অতি সহ্জে প্রবাহিত হয়, 

কিন্তু তাহাতে উহাদের কোন রাসায়নিক বিকার হয় না। 

(২) কোন কোন বস্তর ভিতর দিয়! বিছ্যুৎ-পরিবহন কালে, বস্তগুলি 

বিযোজিত হইয়া যায়, এবং নৃতন পদার্থের স্থষ্টি করে । আ্রাসিছু, ক্ষার এবং লবণ 
জাতীয় পদার্থের দ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ। 

সমস্ত যৌগিক পদার্থের অবশ্ বিছ্যুৎ-পরিবহন করার ক্ষমতা নাই। যেমন, চিনি, 
তেল বা ষ্টার কোন অবস্থাতেই বিছ্যুৎ-পরিবাহী হয় না। বে সকল যৌগিক-' 

পদার্থ বিদ্যুতৎপরিবাহী, তাহারাঁও কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করিতে 
পারে ন]। কেবলমাত্র গলিত অবস্থায় অথবা কোন কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত 

অবস্থায় উহার! তড়িৎপরিনাহী হইয়া থাকে । 

লবণের স্ফটিকের ভিতর দিধ। বিদ্যুৎ-চালন। সস্ভব নব। কিন্তু লবণের গলিত 

অবস্থায় অথব1! উহার জলাক়্ দ্রধণেন ভিতর দিয়! স্বস্ছন্দে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে 
পারে। এই সমস্ত বস্কব ভিতর বিচ্যুৎ-গুবাহ দিলে উহার? বিযোভিত হইয়া 

যায়। যেমন খাগ্ভ-লবণের জলীয় দ্রবণ বিছ্যুৎ-সাহায্যে ক্লোরিণ এবং কণ্টিক 

সোডাতে পরিণত হয় । 

যে সকল তরল পদার্থ বিছ্যু্প্রবাহে বিষে।জিত হয় তাঁভারা ভড়িৎ-বিশ্লেষ্য 
(1০০৮০15৮) নামে অভিহত। এই সকল তরল পদার্থ কোন বস্তর দ্রবণ, 
নতুব| উহার গলিত অবস্থা হইতে পারে । বিদ্যৎ-সাহায্যে পদার্থের বিযোজনকে 

তড়িৎ-বিশ্রেষণ (215০0019515) বল। হ্য়। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভড়িৎবিশ্লেষণের জন্য আযাসিড্, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ 

ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রুবণকে একটি পাত্রে রাখিয়া উহার ছুই প্রান্তে ছুইটি 
ধাতু র পাত আংশিক ডুবাইয়া রাখ! হয়। এই পাত দুইটি তারের সাহায্যে 
একটি ব্যাটারীর পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরুর সহিত যোগ করিয়। দিলে, 

দ্রবণের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে । এই ছুইটি ধাতুর পাঁতকে 
তড়িগ-ছ্ার (15০০5) বলে। যে পাতটি পজিটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত 

তাহাকে আযানোড ৫১০৫০) এবং অপরটি যাহ! নেগেটিভ মেরুর সহিত 
সংযুক্ত তাহাকে ক্যাথোড (0৪৮১০৫০) বল! হয়। অতএব বিদ্যুৎ 



তড়িৎ-বিশ্লেষণ ৃ ১৩৩ 

আযানোড-ঘারে প্রবণ প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড-ছ্বারের সাহায্যে নির্গত হয় 
(চিত্র ১৩ক)। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, 

বিদ্যুৎ্প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের ভিতরের পদার্থাট 

বিযোজিত হইয়া যাইতেছে এবং এই বিযোজন-ক্রিয়া 

কেবলমাজ্র তড়িৎ-দ্বারের নিকটেই হইয়া থাকে, 
সম্পূর্ণ দ্রবণের ভিতর হয় ন। 

দ্রবণের পরিবর্তে পদার্থগুলি গলিত অবস্থায় 

লইলেও এই উপায়ে তাহাদের তড়িৎ-বিশ্লেষণ হইয়া থাকে । 
আনোড ও .ক্যাথোড হিসাবে €ঘে কোন ধাতু ব্যবহার করা চলে। 

সাধারণতঃ প্লাটিনাম ও কপারের প্রচলন বেশী, কিন্ত প্রয়োজন অনুসারে 

নিকেল, আয়রণ, গ্যাসকাধন, গ্রাফাইট প্রভৃতি বিদ্যুতৎ-পরিবাহক বস্তও 

ব্যবজত ্য়। 

) ৯৩-২। এভডিশতনিত্োভন্ন-জাদ” প.০০ ০1 81০৫০- 
' 15610 0199001868070) 2 

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আর্হেনিযাস (৬৫1707103) তাহার বিখ্যাত তডিৎ্বিয়োভন- 

বাদ 'প্রবর্থন কবিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘ্বাবা কি ভাবে যৌগসমূহের বি্বোজন হয় 
তাহা বুঝাইয়া দেন। এই মতান্ুঘ|য়ী তড়িৎ-বিশ্রেম্য পদাগুলি দ্রবীভূত অবস্থা 

প্রাপ্ত হইলেই অস্থাধী এবং স্বতঃভঙ্গুর হইয়া পড়ে। পদার্থের অণুগ্তলির 
অল্প/ধিক অংশ বিষুক্ত বা বিশ্িগ্ভ হইঘা যায়। এই অণুগুলি ভাঙ্গিয়া একাধিক 
কপ্ম কণায় পরিণত হৃয। প্রত্যেকটি অণু হইতে ছুই প্রকারের তড়িৎ্যুক্ত 

কণার স্থষ্টি হয়--কতকগুলি হা-ধন্মা বা ধনাত্মক এবং অপরগুলি না-ধন্মী 

বাঞখণাজ্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত। | 

যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইদ জলে দ্রব হইলেই উহার অপ্িকাংশ অণু ভাঙ্গিয়] 

। যায়। প্রত্যেকটি সোডিযাম ক্লোরাইডের অণু হইতে একটি হা-ধন্ম্ী সোডিয়াম 

এবং*একটি না-ধন্মী ক্লোরেণ কণা! উৎপন্ন হয়। সেইরূপ কপার ক্লোরাইডের 
জলীয় দ্রবণে, উহার একটি অণু হইতে একটি হ-ন্ম্ী কপার এবং ছুইটি নাখধর্মা 
ক্লোরিণ কণার উদ্ভব হয়। 

[80017 2৮4 001- [7131-2 717 730- 

০8019 »্০ 0৮77 +201 [10417 



১৩৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

উপরে «++ এবং *-১ চিহ্ন দ্বার! হী-ধন্ী এবং না-ধন্্ী কণা নির্দেশ 
করা হয়। এরূপ একটি চিহ্ন বিদ্যুতের একটি একক বুঝায়। হা-ধন্্ী এবং 
না-ধন্মী বিদ্যুৎকে যথাক্রমে পরা এবং অপর বিদ্যুৎ নামেও অভিহিত কর] হয়। 

হা-ধন্শী এবং নাধন্টী কণা! সমান-সংখ্যক নাও হইতে পারে; কিন্ত 
সমগ্র পরা-বিদ্যতের এককের পরিমাণ এবং সমগ্র অপরা-বিছ্যতের এককের 

পরিমাণ সমান হইতে হইবে । অতএব, পরা এবং অপরা বিদ্যুৎ সম- 

পরিমাণে থাকার জন্য দ্রবণটি ভড়িৎ-নিরপেক্ষ বা তড়িও-উদ্বাসী 
ছে.16০0708119 75081) হইয়া! থাকে । 

পদার্থের অণু বিয়োজিত হইয়া যে সমস্ত বি্যুৎযুক্ত কণার স্থাষ্টি করে" 
তাহাদের «আয়ন? (1০05) বলে। পবা-বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে “ক্যাটায়ন, 
(০2007) এবং অপরা-বিছ্যুত্যুক্ত কণাকে “আ্যানীয়ন+ (9107) বলে। 

সংক্ষেপে, পদার্থের অণুর এই প্রকার ভড়িত্যুক্ত কণাতে বিয়োজনকে 

“আয়নিত হওয়া” বলা হয়ী। 
কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং উহার বিছ্যত্যুক্ত আরননের ধশ্মসুলি 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যেন, মোডিয়ামের পরমাণু জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র 
র।সায়নিক পরিবন্তন ঘটায়। কিন্তু হা-ধন্মী সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে জলের কোন 

ক্রিয। দেখ বায় ন।। অন্যান্ত আন ও পরমাণু সম্বন্ধে ও একই কথ] প্রযোজ্য । 

অনেক ক্ষেত্রে তডডিত্-বি্নেন্না পদাথের অণু বিযোজিত হইগ্ন! যৌগ-মুলকের 
আয়নও কৃষ্টি করিতে পারে । যেমন £-- 

550) _ 211 4+ 50947 

295 - 9৮7 + 1305 

(বান ,)5১০- খাল ১+ 9057 ইত্যাদি । 

দ্রবের বিয়োজনের ফলে যে সকল আযন উৎপন্ন হ্য় উহাদের কোন 

একটিকে পৃথক করিয়। লওয়। সম্ভব নয় এবং দ্রবণ হইতে জল সরাইয়া লইলে 

পুনরায় পদার্থটি ফিরিয়া পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিপরীত-ধন্ম্ী আয়নগুলি পরস্পর 

পুনমিলিত হয়। 

-২১৯১০-২০। ভিনোতভ্কম্ম শু ভ্িতোভকন্ম (0960107)0511107। 8700 

1)15$061861071) £ বন্ততঃ পদার্থের বিযোজন এবং বিয়োজনের ভিতর একটি 

প্রভেদ আছে। পদার্থ যখন বিযোজিত হয় তখন উহার অণুগুলি ভাঙ্গিয়! একাধিক 
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নৃতন পদার্থের স্থষ্টি করে। ইহারা সহজে আর পুনমিলিত হইয়া আদি পদার্থে 
পরিবন্তিত হয় না। যেমন, 20105 -2[01+30)5. 

কিন্তু বিয়োজনকাঁলে পদার্থের অণুসকল বিশ্লিষ্ট হইয়! একাধিক বস্তু বা আয়ন 

উৎপন্ন করে । এই সকল উৎপন্ন বস্ত বা আয়ন আবার সহজেই মিলিত হইয়া পূর্ব্ব 
অবস্থা প্রান্ত হয়। অণুর তড়িৎ-বিয়োজন সর্বদাই এই পধ্যায়ে পড়ে £ 

[01 ক ++ 01- 
বা ,01 ₹৯ বিছা ও+70 

( সমীকরণ প্রকাশকালে বিয়োজন ক্রিয়াটিতে সমীকরণ চিহ্ের পরিবর্তে ছুইটি 
বিপরীত-গতি ₹৯ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ।) 

সাধারণ অর্থে বিধোজন এবং বিয়োজন এই ছুইটি শব্খের ভিতর কোন পার্থক্য 

নাই । এখানে আমরা শব দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পদার্থের 

একমুখী বিভাজনকে বলা হইয়াছে বিযোজন, কিন্তু বিভাজনটি যদি উভমুখী হয় 

তবে উহাকে বিয়োজন বলা হইবে। 

২৯২০-৪ 1 ভ্ভড্ভ়িশু-ভ্রিক্লেমঞ। 2 দ্রবণের ম্ধ্য দিয়া বিদ্যাৎ্ প্রবাহ 

পরিচালন! করিলে দ্রাবের অণুগুলি বিশ্রিষ্ট হইয়া নৃতন পদাথ উৎপন্ন করে। বিদ্যুৎ 

আনোডের সাহায্যে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং আযানোড হইতে ক্যাখোডের 

দিকে প্রবাহিত ভ্ম। অতএব আনোডকে আমরা পরা-প্রাস্ত (6০951056 

০70) এবং ক্যাথোডকে অপরা-প্রান্ত (15290৬০ 0৫)0) বলিতে পারি । বিদ্যুৎ 

প্রবাহের ফলে না-ধম্মী 'আয়নগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণেই বিপরীত-ধন্্মী পরা-প্রান্তের 

দিকে এবং হী-ধন্মী আয়নগুলি অপরা-প্রান্তের দ্রিকে ধাবমান হয় । আযানারনগুলি 

যখন পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন আানোডের উপর আসিয়া পড়ে তখন উহাদের অপরা- 

বিছ্যৎ লোপ পায় এবং উহার বিদ্যুত্হীন কণ] বা পরমাণুতে পরিণত হয়। 

ক্যাথোডেও এই ভাবেই ক্যাটায়নগুলি বিছ্যুত্হীন হইয় পরমাণু বাঁ কণাতে 

রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ফলে ছুইটি তড়িৎ-দ্বারে পদাথটি দুইটি নৃতন পদার্থে 

বিশ্গেষিত হইয়া! পড়ে। তড়ি-বিশ্রেষণ সর্বত্রই এই ভাবে হয়। 

প্লাটিনাম তড়িৎ-ছারের সাহায্যে জিঙ্ক ক্লোরাইড দ্রবণে বিছ্যতৎ্-প্রবাহ সঞ্চারিত 

করিলে জিঞ্ক ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়া দুইটি অপরা-বিহ্যত্তের একক সহযোগে 

জিষ্ক পরমাণুতে পধ্যবসিত হয়। ক্লোরিণ আযানায়ন আানে।ডে যাইয়া একটি 

অপরা-বিছ্যতের একক পরিত্যাগ পূর্বক ক্লোরিণ পরমাণু এবং ফ্মবশেষে ক্লোরিণ 
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অগুতে পরিণত হয়। এইভাবে জিঙ্ক ক্লোরাইড তড়িৎ্-বিঙ্লিষ্ট হইয়া জিঙ্ক ও 
করলোরিণ উৎপন্ন করে 

20912 ল 277 4:201- 201 - 2০৯ 201 

2107 426 7 712) 01+ 01019. 

“৪৮ অপরা-বিছ্যৎ একক (01016 06 1752966 61600101) | 

জিঙ্ক ক্লোরাইডের পরিবর্তে জিঙ্কের যে কোন ভ্রুবণীয় লবণ, যথ! জিম্ক সালফেট, 

জিঙ্ক নাইট্রেট প্রভৃতি তড়িৎ্-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সর্বদাই জিঙ্ক ক্যাথোডে 
সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড অপরা-বিদ্যুতৎবাহী । অতএব, জিষ্ক আয়ন সব সময়ই 

ইা-ধশ্্ী বা পরাবিদ্যাৎ-যুক্ত হইবে । | 
আবার জিঙ্ক ক্লোরাইড ন1 লইয়া যে কোনও ধাতুর দ্রবণীষ ক্লোরাইভ যথা 

পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কপার ক্লোরাইড প্রভৃতি লইলে 
সর্বদাই ক্লোরিণ আযানোডে নির্গত হয। আযনোড পরা-বিছ্যুতৎবাহী। স্তরা, 

সর্বদাই ক্লোরিণ আয়ন না-ধর্খ্সী বা অপর।-বিছ্যুত্বাহী হইবে । 

বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছে, জিষ্ক এবং অন্যাগ্ত ষে কোন ধাতুর আয়ন 
এবং হাইড্রোজেনের আয়ন সকল সময়েই ই|-ধম্মী বা পরা-বিছ্যুৎ-সম্পন্ন হইয়। 

থাকে। পক্ষান্তরে সমস্ত অধাতু-পদার্থের আযন অপরা-বিদ্যুৎসম্পন্ন বা না-পর্শী 
হর। এই কারণে হাইডোজেন এবং ধাতব যৌলসমূহকে পরা-বিদ্যুৎবাহী 
(16০৮০-১০51%৪) এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্ত অধাতব মৌলিক পদার্থ- 

গুলিকে অপরা-বিদ্যুগুবাহী (61০01০-500811%০) বলিযা গণ্য করা হয়। 

বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে কি কি বস্ত উৎপন্ন হইবে তাহা যে 
কেবলমাত্র সেই পদার্থের উপর নির্ভর করে, তাহা নয়। পরম্ত তড়িৎ 

বিশ্লেষণকালীন অবস্থার উপরও নির্ভর করে । অনেক সময়েই তড়িৎ-বিঙ্লেষণের 

ফলে যে পদার্থটি তড়িৎ্-ঘারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে দ্রাবক অথবা তড়িৎ্দ্বারের 

ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার ফলে আবার নূতন রকম পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। 
কয়েকটি উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝ! যাইবে । 

কপার সালফেটের ভড়িৎ-বিল্লেষণ £ বিয়োজনের ফলে কপার পারা 
ভ্রবণে 0৫ ক্যাটায়ন এবং 5০+-- আানায়ন থাকে | ছুইটি প্লাটিনাম তড়িৎ- 
ঘারের সাহায্যে এই ভ্রবণে বিদ্যুতৎ-প্রবাহ দিলে ক্যাথোডে কপার নির্গত হয়। 
আানোডে 9০0,-- আয়ন গিয়া উহার অপরাবিদ্যৎ পরিত্যাগ করিয়া 904 



ভড়িৎ-বিশ্লেষণ ১৩৭ 

যৌগিক মূলকে পরিণত হয়। কিন্তু 90, যৌগিক মূলক, উহার পৃথক অস্তিত্ব 
নাই। উহা জলের সহিত তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া বারা অক্সিজেন উৎপন্ন 
করে। অক্সিজেন আনোড হইতে বাহির হইতে থাকে । 

ক্যাথোড 2 00777 + 26» 0৫. 

08904- 0০+৮+ 5047 
আযানোড £ 5০0+---2-90+ 

2১6)+ + 27209 ল 2] ৪১০) +005 

প্রাটিনাম তড়িৎ-দ্বার সাহায্যে কপার সালফেটের তড়িতৎ্বিশ্লেষণে কপার 

ও অক্সিজেন পাওয়! যায়। 

কিন্তু তডিৎ্-দ্বার দুইটি যদি প্রাটিনাষের পরিবর্ধে কপারের তৈয়ারী হয় তাহা 

হইলে 50 যৌগমূলক জলের সঙ্গে বিক্রিষা না করিয! কপার আানোডের সঙ্গেই 

বিক্রিয়া করে এবং কপার সালফেট উৎপন্ন করে । ফলে আানোডের কপার 

দ্রবীভূত হইতে থাকে । 

50,+ 08 - 08৫90, 
কপারের তড়িৎ-দঘ্বার সাহায্যে কপাব সালফেটের তড়িৎবিশেষণে 

ক্যাথোডে কপাব পাওয়া যায় এবং আনোডের কপার দ্রবীড়ত হয। 

ভকুল্লেল ভড্ভিশ-জিক্লোঞ্প 2 জল স্থপরিবাহী না হইলেও উহার 

ভিতর বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পাবে এবং জঙ্গ তডিৎ-বিশ্লেষ্য । উহার কতক 

অণু বিয়োজনের ফলে 71 ক্যাটাবন এবং €)[]- আযানায়ন সষ্টি করে; 

(চ50-1+071-)1 বিদ্যুত্প্রবাহের ফলে 0ো[- আণানায়ন আনোডে 

গিয়া উহার অপরা-বিদ্যুত্ভার পরিত্যাগ করে এবং 011] যোঁগিক মূলকে পরিণতি 
লাভ করে। পরে 07 যৌগিক মূলকগুলি সংযুক্ত হইয়া জল এবং অক্সিজেন 
উৎপন্ন করে। স্থতরাং আযানোডে আমর। অক্সিজেন নির্গত হইতে দেখি। 

ক্যাথোডে অবশ্যই [+ আয়ন মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 

পরে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়। অতএব জলের তড়িৎ্-বিশ্লেধণেও আমর! 
হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাই। 

ক্যাথোডে 207+6 লা 

[720-]7++0]]- ঢা+ যাগ 

আযানোডে 2 00117 - 0017 

40 লু» 27509 + 02 



১৩৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সালফিউরিক আযঁদিডের ভড়ি-বিশ্লেষণ £ সালফিউরিক আযাসিডের 
লঘু দ্রবণে + ক্যাটায়ন এবং 9০+-- অআ্যানায়ন আছে। প্লাটিনাম তড়িৎ- 
দ্বারের সাহায্যে বিদ্যুত্প্রবাহ দিলে, 7+ ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোভে গিয়া! অপরাঁ- 
বিহ্যৎ গ্রহণ করে এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। দুইটি পরমাণু পরে 

একব্রিত হইয়! হাইড্রোজেন অণু গঠন করে এবং ক্যাথোড হইতে হাইড্রোজেন 
গ্যাস বাহির হইয়া থাকে । লঘু দ্রবণে 50£-- এবং জলের 0- আযানায়ন 
উভয়েই বর্তমান । প্রাটিনাম তড়িৎদবার থাকিলে সাধারণতঃ ০077- আ্যানায়ন 
আনোডে নিপাতিত হয় এবং উহা! হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সুতরাং লঘু 

সালফিউরিক আযাসিডের তড়িৎ্-বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। 
ক্যাথোডে £ 7+০- লু 

[1,950 -2177+9০0+-- [7+13- ও 

আনোডে ঃ£5 0--০-0ন্ 

40) _ 21750) + 095 

কিন্তু লঘূ আসিডের পরিবন্তে দি খুব গা সালফিউরিক আযসিভ্ লওয়া 
হয় এবং বিছ্যুতৎ-প্রবাহের মাত্রা যদি বেশী দেওয়।! যায়, তাহ। হইলে বিশ্লিষ্ 

পদার্থগুলি ভিন্ন রকমের হ্ইয়! থাকে । গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের ভিতর 

177+ এবং 7750+- আয়ন থাকে । বিছ্্যুতৎ্-প্রবাহের ফলে ক্যাখোডে যথারীতি 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কিন্তু আনোডে 75০- আ্যানায়ন বিদ্যুতৎভার মুক্ত 

হয়া 7350, যৌগিক মূলকে পরিণত হয়। উত্তরকালে দুইটি মূলক সংযুক্ত 
হইয়া! ন 5505 পারসালফিউরিক আযাসিডের অণুর স্থট্টি করে। 

ক্যাথোডে 2 17++€স্যু 

[7550,-177+1150+- [7+17-]ব2 

আনোডে £. £502-০-18504 
[7504 + 17504 ৯ নন ৪১৪০৪. 

০্দাডিল্লাস হাইতভ্রান্সইতডিল্ল ভড্ভি-নিল্সেম £ 
সৌডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে খি&+ এবং ০্ন- আমন বর্তমান । তড়িৎ- 

প্রবাহের ফলে 0:7- আয়ন আনোডে গিয়া যথারীতি অক্সিজেন উত্পাদন করে। 

[+ আয্মন ক্যাথোভে গিয়া অপরা বিদ্যুতের সাহায্যে সোডিয়াম পরমাণুতে 

পরিবর্তিত হয়। সোডিয়াম পরমাণু তৎক্ষণাৎ জলের সহিত বিক্রিয়া দ্বার! 



তড়িৎবিশ্লেষণ ১৩৯ 

সোভিয়াষ হাইড্রোক্সাইভ এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ফলে, সোডিয়াম 
হাইড্রোজ্সাইভের তড়িৎ্-বিপ্লেষণের ফলে আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাই। 

ক্যাথোডে 2 27 + 6 .ল বি 

৪0917 - ০ 7+07- 2াখ৪+ 27507 2807+ 9, 

আানোডে £ 07--০-.-0]7 

40 -27১০+ 05 

জলীষ দ্রবণের পরিবর্তে গলিত অবস্থায় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে তড়িৎ- 

প্রবাহ দিলে, ক্যাথোডে যে সোডিয়াম উৎপন্ন হইবে তাহার আর কোন গৌণ 
বিক্রিয়ার সম্ভাবন। থাকিবে না এবং ধাতব সোডিয়ামই পাঁওয়। যাইবে । 

এই সমস্ত ফলাফল হইতে স্পষ্টই বুঝ] যাইতেছে, ভ্রাব্য, দ্রাবক, দ্রবণের 
গাঢ়তা, তড়িৎ-দ্বারের বস্তু, তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা প্রভৃতির উপর অতড়িৎ-বিশ্লেষণের 

ফল নির্ভর করে। 

বিছ্যাতের পরিমাণের একককে বলে কুলন্ধ (0951070)| কিন্তু বিদ্যুৎ- 

প্রবাহ মাপিবার জন্ন যে একক ব্যবহৃত হয় তাহাকে আাম্পিয়ার ($001)61:9) 

বলে। কোন পরিবাহইকের ভিতর দিয়! যত বেশী মাত্রার' বিদ্যুৎপ্রবাহ্ 

দেওয়া হইবে এবং মৃত বেশা সমর বিদ্যযৎ প্রবাহিত হইবে, বিদ্যুতের পরিমাণ ও 

তত বেশী হইবে । যদি কোন বস্থর ভিতর দিয়া £ সেকেগ্ডের জন্য %? 

আাম্পিয়ার বিদ্যুত্গ্রবাহ চলিতে 0 কুলম্ধ পরিমাণ বিহ্যৎ প্রয়োজন হয় 

তাহা হইলে, 0-০৮%$. 

লক --আযাম্পিয়ার * সেকেওু। 
তড়িৎ্বিঙ্লেঘণে বিদ্যুতৎ-ব্যয় এই হিসাবেই গণনা করা হয় । 

./৯-৮। ক্ষ্যান্সাডেল্প ভড্ভিশ-ভিলেসেকল। সুভ্র চে 
0859 [857৮৪ ০01? 13190015818) 2 তডিৎ্-বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদা্থ- 

সমূহের পরিমাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বার! ফ্যারাঁডে ১৮৩২ সালে ছুইটি স্ত্রের 

আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরীক্ষা করিলেই দেখ! যাইবে, ঘত বেশী পরিমাণ 

তড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, কোন পদার্থের ভড়িত্-বিশ্লেষণের পরিমাণও তত বেশী 

* হয়, অর্থাৎ বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণও তত অধিক হয়। 
আবার একই পরিমাণ বিদ্যুৎ দ্বারা যদি বিভিন্ন পদার্থ বিযোজিত করা হয়, 
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তাহা হইলে উৎপন্ন পদার্থগুলির পরিমাণ কখনও এক হইতে পারে না। 
তড়িৎ-বিশ্লেষণের এই ছুইটি মূল কথাই ফ্যারাডে স্থত্রাকারে প্রচার করেন। 

প্রথম জুত্র ঃ “তড়িৎ-বিশ্লেষণজাত পদার্থের ওজন তড়িতের পরিমাণের 

সমাচ্চপাতে বাড়ে বা কমে ।” 

অর্থাৎ কোন পদার্থের তড়িৎ্বিশ্লেষণে যদি 0 কুলম্ব তড়িৎ-প্রয়োগে 

77 গ্রাম ওজনের একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে, 

77 ০ 0, অথব1 777 -2 * 0-26৫ 

(2৯ একটি নিত্য সংখ্য1। ) 

ইহা! হইতে দুইটি নির্দেশ পাওয়া সম্ভব । (ক) যদি বিভিন্ন পদার্থ বিশ্লেষণে 

কোন একটি নির্দিষ্ট পদার্থ পাঁওঘ! যায়, সম-পরিমাণ বিছ্যাতের প্রয়োগ করিলে 

একই পরিমাণ ওজনের সেই পদার্থ উৎপন্ন হইবে । জল অথবা হাইড্রোক্লোরিক 

আযাসিড্ যাহাই লওয়া হউক, এক কুলম্ব বিদ্যুতের দ্বার সব্দদাই একই পরিমাণ 

হাইড্রোজেন পাওয়। যাইবে । 

(খ) একই পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন পদার্থ হইতে বিশ্লেষণের 

কলে যে বিভিন্ন পদার্থ পাএয়। যাইবে তাহাদের ওজন বিভিন্ন হইবেই । অর্থাৎ 

সর্বদাই 0 কুল বিদ্যুৎ ব্যয় করিলে ও 7৮ গ্রামের পরিদাণ বিভিন্ন পদাথের 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন । "অতএব £ অথ নিত্য সংখ্যার পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন । 

£-0. যদি 0-১ কুলন্ব হয় তবে £ 7 177 

অতএব, এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রযোগে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হইবে 

তাহার ওজন :2,-এর সমান হইবে । সুতরাং কোন বস্তর '% বলিতে এক কুলম্ব 

বিছ্যুতের সাহায্যে এ পদার্থটি ঘে পরিমাণে আনোডে বা ক্যাথোডে সি হ্য 

তাহাই বুঝায়। ইহাকে (4) ভাড়িত-রাসায়নিক-তুলযাস্ক? (915৭0০- 
০1/9777108] 19018158197) বলে । 

এক কুলঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা যে কোন হাইডোজেনের যৌগিক পদার্থ হইতে 
'*০*০১০৪ গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। সুতরাং হাইড্রোজেনের তাড়িত- 
রাসাষনিক-তুল্যাঙ্ক _*০০০০ ১০৪ | 

সিলভারের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যান্ক -*'০০১১১৮। অর্থাৎ এই পরিমাণ 
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সিলভার কোন সিলভারের যৌগিক পদার্থ হইতে তড়িত্-বিশ্লেষণ দ্বারা পাইতে 
হইলে এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রয়োজন হইবে। 

এখন, একই পরিমাণ (০) বিদ্যুৎ প্রয়োগে যদি 77: এবং 775 গ্রাম ওজনের 
ছুইটি পদার্থ তড়িৎ-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে 

77: .-2:0 এবং 7775-2%590 

(25, 2, পদার্থৰয়ের তাটিত-রাসায়নিক-তুল্যাস্ক ) 
71 2, 
শপ ৮ পিপি | সস 

সপ 

772 2৪ 

দ্বিতীয় সুত্রঃ “বিভিন্ন তড়িৎ-বি্গেম্য পদার্থের মধ্য দিয়া একই পরিমাণ 
তড়িৎ প্রেরণ করিলে, বিশ্রিষ্ট পদ্দার্থগুলির ওজনের পরিমাণ উহাদেত্র নিজ নিজ 

রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমান্ুপাতে হয ।” 

পৃথকভাবে চারিটি পাত্রে যথাক্রমে জল, হাইড্রোক্রোরিক আসি, সিলভার 

নাউট্রেট, কপার সালফেট ধ্বণ লইয়া একটি ব্যাটারী হইতে (চিত্র ১৩খ ) একই 

বিছ্যুৎ্-প্রবাহ পরিচালনা করিলে নির্দিষ্ট সময পরে হাইড্রোজেন, অক্মিজেন, 

চিত্র ১৩খ--বিভিন্ন পদার্ঘেব ভড়িৎ-বিশ্রেষণ 

ক্লোরিণ, সিলভার, কপার প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন ভড়িত্ঘবারে সঞ্চিত হইবে । ইহাদের 

ওজনের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে এবং শ্রত্যেন্দের পরিম।ণগুলি নিজ রাসায়নিক 

তুল্যাঙ্ক অনুযায়ী হইবে। 

অতএব, ছুইটি পদার্থের রাসায়নিক তুল্যান্ক যদি /5 এবং 135 হয় এবং 0 
কুলম্ব বিদ্যুতের স'হায্যে 175 এবং 775 গ্রাম পদার্থ পাওয়া যায় তবে 

[17 11 
২ এপস 

77525 
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৮২৩-৬। ভাভ্ভিশু-ল্লাসাক্সনিকক-ভুল্যান্ ন্নি্পজ £ আমর! 
দেখিয়াছি 

777 
77752 ৮০৮৮ অথবা £ *০%" 

» নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োগে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির 
করা হয় এবং তাহ। হইতে “2 নির্ণয় করা যাইতে পারে । সিলভারের তাড়িত- 

রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক নিয্নলিখিত উপায়ে বাহির কর! যাইতে পারে । একটি পরিষ্কৃত 

প্লাটিনাম বেসিন শু্ষ অবস্থায় তৌলদণ্ডের সাহায্যে ওজন করিয়া উহাতে সিলভার 
নাইট্রেটের লঘু দ্রবণ লওয় হয়। একটি সিলভার পাতের কিয়দংশ উহাতে এরূপ 
ভাবে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে পাতটি প্লাটিনাম বেসিনকে স্পর্শ না করে। 

একটি আযামমিট'বরের অমধ্যস্কৃতায় সিলভারের পাতিটি 

একটি ব্যাটারীর পজিটিভ মের এবং প্লাটিনাম 

৫) বেসিনটি নেগেটিভ মেরুর সহিত সংযুক্ত করা হয় 

114 ( চত্র১৩গ)। নিদিষ্ট সময়ের জন্ত (4 সেকেওড) 

চিত্র ১৩গ-_তাডিত-রাসাযনিক বিদ্বাত্প্রবাহ চালন। কর] ভূয় । আযামমিটার হইতে 

ল্যান নি বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা (০) জানা যায়। তড়িৎ 
বিশ্লেষণের ফলে দ্রবণ হইতে প্লাটিনাম বেসিনের উপর একটি সিলভার প্রলেপ 
পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে, বিছ্যুত্প্রবাঁহ বন্ধ করিয়া প্লাটিনাম বেসিনটি পাতিত 

জলে ধুইয়া শুষ্ণ করিয়! ওজন করা হয়। এই দুটি ওজন হইতে প্রাটিনামের উপর 
সঞ্চিত সিলভারের ওজন (77) জানা যায় । এক্ষেত্রে 7, 0, এবং £ জানা! আছে 

বলিয়া 2 অর্থ।ৎ তাড়িত-কাসায়নিক-তুল্যাঙ্কও জান সম্ভব । 

এই ভাবে অন্যান্য পদার্থের তাঁড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্কও নিরূপণ কর। যাইতে 

পারে। 

*৯২০-এ, | বাসাক্সন্নিক-ভুলতাক্কর ন্নিপজ্ £ প্রথম শ্যত্র হইতে 

আমরা দেখিয়াছি, 
1 ৮০৪ 

চি ২ টি 

] | ॥ ্ এ ১ খ্ 

এব, দ্বিতীয় ক্চ্ত্র অনুসারে, 
সপ তত 
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(5, 2, রাসায়নিক-তুল্যান্ক, এবং 25, 25 তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাস্ক )। 

মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক তুল্যাক্ক যেমন নিদিষ্ট সংখ্যা, তেমনিই উহাদের 
তাড়িত-রাপায়নিক-তুল্যাঙ্কও নির্দিষ্ট। অতএব উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে 
আমরা সহজেই রাসায়নিক-তুল্যাগ্ক নির্ণয় করিতে পারি। 

(১) সিলভারের ও অক্সিজেনের তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক যথাক্রমে 

'০০১১১৮ এবং **০০৮২৮। অন্সিজেনের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক -৮। 

282 4545. 
বিশ 1595 220, 

সিলভারের রাসায়নিক-তুল ল্যাঙ্ক) £58৮-- ৫ ১৫505 

"৩০১১১৮ 
উদ 
সহ 

7১০০৮ 

(২) আবার, হাইড্োজেনের তাড়িত-রাসার়শিক-তুল্যাঙ্ক -**০০০১০৪ এবং 

রাসায়নিক-তুল্যাস্ক-_ ১, অতএব, 

1258 ৪ 224, 
টিন 272 

£& 8৪ ১1211 ১ 
অথবা £5৪ গেছে "০০০০৬০৪ 

অর্থাৎ 248 454৮ ৯৫ 5০০০১০৪ 

কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক-তুল্যান্ধ দ্বারা. হাইড্রোজেনের তাড়িত- 
রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক গুণ করিলে উহার তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যান্ক পাওয়া খায়। 

প্রতি কুলম্ব বিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমাণ মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই 

তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যান্ক। অতএব এক গগ্রাম-তুল্যাঙ্ক' পরিমাণ ( (97- 

505153150) মৌলিক পদার্থ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করিতে কত কুলম্ব বিদ্যুৎ 
প্রয়োজন তাহ অনায়সেই নিদ্ধীরণ করা সম্ভব। শ্রাম-তুল্যাস্ক বলিতে পদার্থের 
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তুল্যান্ক সংখ্যক গ্রাম ওজনের মৌলিক পদার্থ বুঝায়)। নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া হইল ]) 

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় 
মৌলিক গ্রাম- তাড়িত. ১ গ্রাম তুল্যাঙ্ক পদার্থ উৎপন্ন 
পদার্থ তুল্যাঙ্ক রাপায়নিক তুল্যাঙ্ক করিতে কুলম্ব প্রয়োজন 

১০০৮ ূ 
নে ১০৩৮ *০০০০১০৪ ক -- ২ লু ৯৬৪৯৬ 

০০০০১০৪ 

১০৭*৮৮ ৪ ১০৭৮৮০০১১১৮ ৮ »২৯৬৪৯৫ 
০০১১১৮” 

€) ৮০ ০০০০৮২৯ 25৯ ৯৬৪৯৫ 
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পরিমাণ গ্রাম ওজন উৎপন্ন করিতে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন » ৯৬,৭৯৫ 

কুলম্ব এবং এই বিদ্যুৎ পরিমাণকে সাধারণতঃ “এক ফ্যারাডে? বিদ্যুৎ বলা হয়। 

পক্ষাস্থরে একথা বলা যাইতে পারে, যে কোন মৌলিক পদাথের এক গ্রাম- 
তুল্যাঙ্ক আয়নের বিছ্যুত্ভার ৯৬,৪৯৫ ুলম্ব। অথাৎ ১ গ্রাম হাইড্োজেনের 

আয়ন এবং ৩১৭৮ গ্রাম কপারের আরন উভয়েই ৯৬১৪৯৫ কুলম্ব বিদ্যুৎ বহন 
করে। আবার-_ 

এক গ্রাথ পরমাণু - এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক * যোজ্যত। 

এক গ্রাম-পরমাণু 
যোজ্যতা 

কপারের যোজ্যত। ২, অতএব ১ গ্রাম হাইড্রোজেন আয়নে যতটা আয়ন 

আছে, ৩১*৭৮ গ্রাম কপার আয়নে তাহার অদ্ধেক সংখ্যক আয়ন আছে । সুতরাং 

১টি কপার আয়নে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বর্তমান ২টি হাইড্রোজেন আয়নেও সেই 

পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। প্রতি হাইড্রোজেন আয়নে পরাবিছ্যুতের একটি একক 

থাকে । অতএব একটি কপারের আয়নে ছুইটি পরা-বিছ্যতের একক থাকে। 
সুতরাং ষে মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা যত, উহার আয়নে বিদ্যুতের এককও 

তত সংখ্যক । ক্লোরিণের যোজ্যতা৷ এক, উহার আয়নে অপরা-বিদ্যাতের একাটি 

ৃ স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে কোন মৌলিক পদার্থের তুল্যান্ক 

অথব। এক গ্রাম-তুল্যান্ক 



 ভড়িৎ-বিশ্লেষণ ১৪৫ 

একক আছে। বেরিয়ামের যোজ্যতা ছুই, উহার আয়নে পরা-বিদ্যুতের দুইটি 
একক আছে। | 

পূর্বেই বলিয়াছি সমস্ত ধাতব মৌল এবং হাইড্রোজেন পরা-বিদ্বাৎ্বাহী। হাইড্রোজেন বাতীত 
অন্তান্ক অধাতব মৌলগুলি অপরা-বিহ্যুৎবাহী । 

তড়িৎ-বিক্লেষণে পরা-বিছ্বাত্বাহী মৌলগুলির আয়ন ক্যাথোডে যাঁর এবং সেখান হইতে অপরা- 
বিদ্যুৎ গ্রহণ (51500:07) করিয়া তড়িৎ উদাসী পরমাণুতে পরিণত হয়। এই অপরা-বিছ্যুৎ গ্রহণ- 

ক্ষমতা সব ধাতুর সমান নহে। এই ক্ষমতা। অনুযায়ী মৌলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। 
নীচে সেই তাড়িত-রাসায়নিক বৈভব শ্রেণীটি (616060-0116101021 51169) দেওয়া হইল । 

পক্ষান্তরে, অপরা-বিদ্যুৎবাহী অধাতব মৌলগুনির আয়ন আযানোডে অপরা-বিছ্যুৎ পরিত্যাগ 
করিয়া তড়িংউদাসী পরমাণুতে পরিণতি লাভ করে। অনুযায়ী উহাদেরও একটি সারণী 
দেওয়া হইল । 

পরা-বিদ্য্বাহী মৌল অপরা-বিদ্যুণ্বাহী মৌল 
পটাপিয়ম ফ্লোরিণ 

সোডিয়াম অক্সিজেন 
বেবি্যাম টিন ক্লোরিণ 

ক্যালসিয়াম লেডা ব্রোমিন 
ম।গনেপিয়াম : হাইড্রোজেন আয়োডিন 
আলুমিশিয়াম কপার সালফার 

ভিঙ্ক মারকারি ফসফরাস 
মআয়রণ পিলভার নাইট্রোজেন 

নিকেল গোল্ড কার্বন 

অনুশীলনী 
১। ফ্যারাডেব সুত্র সম্বন্ধে যাহ। জান লিখ। 

২। শড়িৎ-বিগ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের তুল্যান্ক কি ভাবে নির্ণয় কর! যাইতে পাবে 
উদাহরণ সহ্ বুঝাইয়। দাও । 

৩। “তাডিত-রাসায়নি ক-তুল্যাঙ্ক”, “আয়ন”, এবং “ফ্যারাভে”--এই তিনটি কথার অর্থ কি? 

৪1 এক ঘণ্টার জন্য এক আম্পিয়াব বিছ্বাং-গুবাহ লঘু সালফিউরিক আসিডের ভিতরে 
পরিচ।লন1 করিলে প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন কত হইবে ? 

৫ | ১৫ আযম্পিয়ার বিছ্যুৎ-প্রবাহ ৩* মিনিট পরিচালনার ফলে একটি লবণের দ্রবণ হইতে 

ধাতু সঞ্চিত হইয়া ক্যাথোডের ওজন "৮৮৯৮ গ্রাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধাতুটি দ্বিযোজী, উহার 

পারমাণবিক গুরুত্ব কত? 

৬। একই বিদ্যুৎ প্রবাহ টিন ক্লোরাইড দ্রব এবং জলের ভিতর দিয়] পরিচালনা করা হইয়াছে। 

১ গ্রাম টিন বিরিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তাহার আয়তন কত? 

১৩ 



১৪৪৬ মাধ্ামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৭। পটাসিয়াম আয়োডাইড, ,কপার সালফেট, গাড় হাইফ্রোক্লোরিক আসিড এই তিনটি 
দ্রবণের ভিতর হইতে এক ফ্যারাডে বিছ্্যৎ দ্বারা কি কি পদার্থ কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে? 

৮। লঘু সালফিউরিক আসিড, কপার সালফেট দ্রবণ এবং দিলভার নাইট্রেটের দ্রবণের 
ভিতর দিয়! বিছ্যুতপ্রবাহ দিলে কোন্ কোন্ পদার্থ পাওয়া যাইবে? (ক) **১ গ্রাম কপার যখন 
বিযোজিত হইবে, এবং খে) **১৫ গ্রীম সিলভার যখন বিযোজিত হইবে, তখন উৎপন্ন হাইড্রোজেনের 
প্রমাণ অবস্থায় আয়তন কত হইবে? ( কলিকাতা বিশ্বঃ, ১৯৪০ ) 

৯। কপার সালফেট ভ্রবণের ভিতর দিয়া একঘণ্ট৷ ১৮৬৪ আম্পিয়ার বিছ্বাংপ্রবাহ দেওয়ার 

ফলে ২২১৮ গ্রাম কপার উৎপন্ন হইল । কপারের তাড়িত-রাঁসায়নিক-তুল্যাঙ্ক কত? 

১*। একটি ডেনিয়েল সেলের ব্যাটারী হইতে কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর বিদছ্যুৎ-প্রবাহ 

দেওয়ার ফলে এক ঘণ্টায় ৩১৫ গ্রাম কপার উৎপন্ন হইল । ব্যাটারীর ভিতর এই সময়ে কত 
পরিমীণ কপার উৎপন্ন হইল এবং কি পরিমাণ জিঙ্ক দ্রবীভূত হইল ? [0৮-৬৩ , 2,০৬৫ ] 

১১। ণতডিৎং-বিয়োজন বাদ” সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। সিলভার নাইট্রেট 
দ্ববণের ভিতর দিয়া ২১ আম্পিয়ার বিছ্বাতপ্রবাহ ২৬ মিশিট পরিচালনা, করিলে কতটুকু সিলভার 
ক্যাথোডে সঞ্চিত হইবে? (বারাণসী, ১৯৩৩) 

১২। মৌলিক পদার্থের তাড়িত-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায়? সিলভারের তাডিত- 
রাসায়নিক তুলা্ক '**১১১৮ হইলে অকিজেনের তাঁডত-রাসায়নিক তুল॥ঙ্ক কত? (৯৫. ১০৮) 

( কলিকাতা বিশ্বঃ, ১৯৪৮ ) 

চহ্দ্দশ অধ্যায় 

অগ্, ক্ষারক ও লবণ 

৯৪-৯। _ 2মীনিনক স্দশর্থঃ ইহাদের নামকরণের কোন বৈজ্ঞানিক 

নিয়ম নাই। কোন কোন সময় উহার প্রাপ্তিস্থান বা রঙ বা কোন স্বাভাবিক ধন 

দ্বারা উহাদের নাম স্থির কর! হইয়াছে: -স্ট্রনসিয়াম (স্কটল্যাশু), ক্লোরিণ (সবুজ), 

রেডিয়াম (রশ্মিবিকিরণকারী ) ইত্যাদি । অনেক সময় কোন দেশ বা গ্রহের 

নামানুসারেও উহাদের নাম রাখা হইয়াছে, যেমন পলোনিয়াম, ইউরেনিয়াম 

ইত্যাদি । সাধারণতঃ ধাতুসমূহের নামের শেষে -_- আম্ (872) সংযুক্ত 
থাকে; সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি । অবশ্ঠ ইহারও ব্যতিক্রম আছে। 

ফৌগিক পদার্থ ঃ একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে যৌগিক পদার্থের 
সি হয়। 



অন্স, ক্ষারক ও লবণ ১৪ ৭ 

ছুইটিমাত্র মৌলিক পদার্থের সহযোগে যে সকল যৌগিক পদার্থ গঠিত 
তাহাদিগকে দ্বিযৌগিক পদীর্থ বলে। যেমন, 0৪0, 21৪১ ,, 120, 
1, 7,0, খানও ইত্যাদি । 

দ্বিযৌগিক পদার্থের নাঁমে দুইটি মৌলিক পদার্থেরই উল্লেখ থাকে এবং নামের 
শেষে ০আইড? (499) যুক্ত কবিয়া দেওয়া হয়। যদি এই দুইটি মৌলিক 
পদার্থের একটি কোন ধাতু বাঁ হাইড্রোজেন হয় তবে উহার নাম প্রথমে 
উল্লিখিত হয়। যেমন £ 

০০ ক্যালসিয়াম অক্সাইড 
ব২01- সোডিয়াম ক্লোরাইড 
৮৪৯ -ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রীইভ 

[৪০ হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি 

কিন্ত যদি সংযুক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটির কোনটিই ধাতু না হয়, তবে উহাদের 
দ্বধ্যে যেটি অধিকতর অপরা-বিছ্যুত্বাহী (1০060402865) তাহ] পরে স্থান 

পাইবে । অনেক সময় উহাদের পরমাণুর সংখ্য। বুঝাইবার জন্য উহাদের নামের 

সঙ্গে মনে! (এক, 2090০), ডাঁই (ছুই, ৫:), ট্রাই (তিন, 17) ইত্যাদি 
হ্ুড়িয়া দেওয়া হয়। যথা ঃ 

0০০- কার্বন মনোক্সাইড 

001. »কার্বন টেভ্রীক্রোরাইড 
৮০১৮ - ফসফরাস প্ণ্টাসালফাইড 
০77 -সালফার হেক্সাফ্লোরাইড 

055 -কার্বন ডাইসালফাইড ইত্যাদি 

দুইটি মৌলিক পদার্থ যখন একাধিক যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি করে, তখন ফেটিতে 

ধাতুর পরিমাণ বেশী তাহাকে ধাতুর নামের সঙ্গে "আস্ (০5৪) যোগ করিয়া 

উল্লেখ কর! হয়। এবং যেটিতে ধাতুর অনুপাত কম তাহাকে ধাতুর নামের সঙ্গে 

“-ইকৃ” (36) যোগ করিয়া দেওয়া হয়। যথা ২_- 
চ5015- ফেরা ক্লোরাইড 0০৮5০ » কিউপ্রীস অক্সাইড 
75015 _ফেপিক ক্লোরাইড ০৫০ - কিউপ্রিক অল্সাইড 



|, 
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একথাও বলা চলে, যে ষৌগটিতে ধাতুটির যোজ্যতাণ্কম; উহা! -আম্ যৌগ । 

যেটিতে ধাতুর যোজ্যতা৷ বেশী উহা -ইক যৌগ। 

তিনটি মৌলিক পদার্থ বারা গঠিত যৌগিক পদার্থকে ত্রি-যৌগিক পদার্থ বলা 
হয়। সেই রকম চারিটি মৌলিক পদার্থের যৌগকে চতুর্োগিক পদার্থ নাম 
দেওয় হয়। 

ত্রিযৌগিক পদার্থ__0105, 0800৯, চা55০, নাব05 ইত্যাদি। 
. চতুষৌগিক পদার্থ-_150+, 27504 ইত্যাদি । 

এই সকল যৌগিক পদার্থ অধিকাংশই আযাসিভ, ক্ষার অথবা লবণ এই তিন 
শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের নাম সেই সকল আযাসিড, লবণ প্রভৃতির সংযুভি 
অনুসারে হইয়! থাকে । 

বিভিন্ন রাসায়নিক ধশ্ম অন্তযায়ী যৌগসমূহকে বিভিন্ন স্ৌতে বিভক্ত কর! 

হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে আসিড ও ক্ষারক জাতীয় পদার্থগুলিই প্রপান। 

আযাসিড ও ক্ষারক জাতীয় পদাথ সাধারণতঃ বিপরীত-ধন্মী। যে কোন 

আাসিভ কোন ক্ষারের সংস্পশে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রয় ঘটে । এই রকম 

রাসায়নিক বিক্রিয়াতে সর্বদাই জল এবং লবণ জাতীয় বস্তুর সৃষ্টি হ্য়। খাছ 

লবণও (1501) লবণ শ্রেণীতে পরে । সোডিয়াম ভাইডুক্সাইড একটি ক্ষার । 

উহ] হাইড়োক্লোরিক আযাসিডের সংস্পর্শে আমিলেই সোভিাম ক্লোরাইড ও জল 

উৎপন্ন হয় £__ 

17101+ 9017 - বি৭01+ 1120 

আসিড ক্ষার লবণ জল 

ইহা ছাড়াও আযাপিড এবং ক্ষারে কতগুলি বিশেষ গুণ বর্তমান থাকে । 

৯৪-২।-১জক্স আা। আ্যানিভ £ আযাসিভ মাত্রই হাইডোজেনের 
যৌগিক পদার্থ। ধাতু দ্বার! ইহাদের হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে 
প্রতিস্থাপনীয়। ধাতুর অন্ধরূপ ব্যবহারী যৌগমূলক দ্বারাও আযাসিডের হাইড্রোজেন 
প্রতিস্থাপিত কর! যায়। আযাসিডের জলীয় দ্রবণে উহার অণুগ্ুলি বিয়োজিত হইয়া 

এক বা একাধিক হাইড্রোজেন আয়নের স্থষ্টি করে। আযাসিড সর্ধদাই ক্ষারক 
জ্পুব্যর সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়া জল এবং লবণ উৎপন্ন করে। আযাসিভ সাধারণতঃ 

অক্নন্বাদযুক্ত হয় এবং উহ নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করিতে পারে। 



অন্নঃ ক্মারক ও লবণ ১৪৯ 

কোন পদার্থে এই সমস্ত ধর বর্তমান থাকিলেই উহাকে আযাসিভ বলা যাইতে 
পারে। 

সালফিউরিক আাসিভ নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করে। ইহাতে 
হাইড্রোজেন বর্তমান এবং জলীয় ভ্রবণে এই হাইড্রোজেন আয়নিত হইয়া থাকে । 
ধাতু এবং ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়! যে পদার্থ হয় তাহাতে ইহার হাইড্রোজেন 
ধাতু দ্বার] প্রতিস্থাপিত হয়। 

ঢা 25094 7 277 + 504--১172509৬ + 2075 20098 + 175 

১০০, +2ব20লু _1০55০+ 2750 ইত্যাদি । 

বস্ততঃ যে কোন পদার্থের দ্রবণে যদি 7+ আয়ন উৎপন্ন হয় তাহা হইলে 

উহাকে আন্িক বা আসিভিক বল! যাইতে পারে। 

যেমন, বিঃ্র5০+ +++ 9045 
যদিও ৪1750 একটি লবণ, উহাকে আফ্লিক লবণ বল] হয়। 

জলে দ্রবীভূত অবস্থায় আসিডের অণু বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোজেন আয়নের 
(77) স্টি করে। অণুতে যতগুলি হাইডোজেন পবমাণু থাকিবে সবগুলিই 
যেআয়নিত হইবে এমন কোন নিশ্চরতা নাই । হাঁইপো-ফসফরাস আসিডে 
তিনটি হাইড্রোজেন পবমাথু আছে। উহাদের মধ্যে একটি মাত্র আয়নিত 

হইয় থাকে! 77]5702-]17 +]720৪-1 যে সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণু 
আয়নিত হয় তাহারাই শুধু অন্য ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে । 

[১,90,-27+ 3057১ ৮, 59০ ১+20-2750++৮5 
(07173009017 -17++ 01780090)- 

20775000+ 2৯20178000৮ 4+ 72 

আাসিডসমূহ ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে £ 

(১) হাইড়রো-আযাসিভ ইহাতে যথারীতি হাইড্রোজেন আছে, কিন্ত কোন 
অক্সিজেন নাই। ইহাদের নামের পূর্বের “হাইড” শব্ধ ঘুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 
যেমন 7701, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড, 770, হাইড্রোসায়ানিক আাসিড 
ইত্যাদি । 

(২) অক্সি-আযাসিডভ-_ইহাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুই-ই বর্তমান। 
এই সকল আ্যাসিডে আর একটি অধাতু থাকে, তাহার নামাস্থসারে ইহাদের 
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নামকরণ হয়। অক্সিজেনের অন্গপাত কম বা বেশী থাকিলে -স্সাম এবং "ইক 

নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা__ 

নাব05 নাইট্রক আসিড নাব05 নাইন্রাস আযসিভ 

[7550 সালফিউরিক আসিভ [5505 সালফিউরাস আাসিভ 

৪04 ফসফরিক আাসিড ইত্যাদি । 

১৪-৩। আসিভ প্রস্তত প্রণালী 8 বিভিন্ন উপায়ে আসিড প্রস্তুত কর! যাইতে 
পারে। সাধারণ কয়েকটি প্রণালী এখানে উল্লেখ করা ধাইতে পারে। 

(১) অধাতুব অল্লাইডের সহিত জলেব ক্রিয়ার ফলে আ।সিড উৎপন্ন হয়। 

১0৯ +-13509 ল [72005 

ব505+ 50270, ইত্যাদি । 

(২) হাইড্রোজেনের সহিত কোন কোন অধাতুর সাক্ষাৎ বাসায়শিক সংযোগের ফলেও আলিড 

প্রস্তুত হইতে পারে । 
[,+01,- 21701 

17579757720. 

(৩) অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী আসিড অন্য কোন উদ্বায়ী আসিডের লবণের উপর বিক্রিয়া 

করিয় শেষোক্ত আসিড উৎপন্ন করিতে পারে । ঘেমন, 

15014135504 017 ৈওল১০, 

90৯4 চা,১০+- যাব 05+ টিজার ৩0২, 

হাইড়োক্লোরিক আাসিড ও নাইটিক আযসিডের উদ্বায়িতা সালফিউবিক ম্যাসিড হইতে 

অনেক বেশী। 

যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ অক্সিজেন এবং অপর একটি মৌলিক পদার্থের 
সংযোগে গঠিত তাহাদিগকে অক্সাইড বল! হয়। যে সকল যৌগিক পদার্থের 

অগুতে “হাইডুক্সিল” (077) যৌগিক মূলক আছে, তাহাদিগকে হাইড্ক্সাইড 
বলে। 

218০- ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, "৫0ঢা- সোডিয়াম হাইড্ক্সাইভ | 

0৪০- ক্যালসিয়াম অক্সাইড, 0৪007) ক্যালসিয়াম হাইড্রস্্াইভ | 

২১৪-৪ 1- লকান্ন্ষ (8886) 2 সাধারণতঃ ধাতব মৌলের অক্সাইভ এবং 



অন্ন, ক্ষারক ও লবণ ১৫১ 

হাইড্রক্সাইভসমৃহকে ক্ষারক বলা হয়। ইহাদের প্রধান ধন্ম আযাসিভের সঙ্গে 
বিক্রিয়া দ্বার জল এবং লবণ উৎপন্ন কর1। 

2000 + 27017 20019177209 

ক্ষারক আযাসিভ লবণ জল 

0900177)9 +175504 _ 0৪১05 + 1790 

ক্ষারক আাসিভ লবণ জল 

আযমোনিয়া, ফসফিন প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন ধাতুর অক্সাইড বা 
হাইড্রক্সাইভ নয় এবং যদিও উহার! আপিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে লবণ উৎপন্ন 

করে, কিন্তু কোন জল প্রস্তত হয় না। সংজ্ঞা অনুসারে ঠিক না হইলেও, ইহাদের 
ক্ষারক বলিয়াই মনে কর] হয় । যথা 

খালা ।+17301- বিন ,01 

ক্ষার (2১12165): কোন কোন ক্ষারকীয় হাইড্রক্সাইভ জলে দ্রবীভূত 
হয। সেই সকল দ্রবণে ক্ষারক সর্বদাই বিয়োজিত হইয়া হাইড়ক্সিল (078-) 

আয়ন উৎপন্ন করে। এই সকল ক্ষারকীয় পদার্থের দ্রবণকে কেবলমাত্র “ক্ষার 

বল। হয়। ক্ষার আ।সিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে লবণ এবং জল উৎপন্ন করে, 

লাল রঙের লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত করে । সচরাচর এই সকল দ্রবণ স্পর্শ 
করিলে পিচ্ছিল বলিয়া মনে হয়। 5017, 0, বাল 5017 প্রভৃতি ক্ষার 

বলিয়া গণ্য হয়। ক্ষার মাত্রই ক্ষারক, কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নহে । 

যে সমস্ত ক্ষারকীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় তাহারা হাইডুক্সাইড ক্ষারে পরিণত 
হয়। দ্রবণে এই সকল হইড়ুক্লাইড বিয়োজিত হইয়া সর্বদাই হাইড্রক্সিল আয়ন 
উৎপন্ন করে। 

0৪0 ক্ষারক, জলে ইহা দ্রবীভূত হইয়া 09007) ক্ষারে পরিণত হয় এবং 

বিয়োজিত হইয়া 97- আয়ন হুট্টিকরে। 02(0৮7)5- 0৪++207-। 

১৪-৫। ক্ষারক-প্রস্ভততি 8 ক্ষারক-প্রস্তৃতির কয়েকটি উপায় আছে। 

(১) ধাতব মৌলিক পদার্থগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধাতব অক্সাইড হয়। ইহার! 
ক্ষীরক-জীতীয় । 

21484 09 ল2)1£0 

200 + 057 20060) 

এ জাতীয় অক্সাইড ধাতুর হাইভ্রক্সইভ, কারবনেট ব1 নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করিয়াও অনেক সময় 
পাওয়া বায়। 
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(২) দ্রবীভূত লবণের সঙ্গে ক্গারের বিক্রির! দ্বারা অনেক সময় হাইড্রক্সাইড ক্ষারক অধঃক্ষিণ্ত 
হ্য়। 

0850442007০ 08007) ৯4590 +. 
লবণ ক্ষার ক্ষাক লবণ 

যে সমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় এবং যাহাতে হাইডুক্সিল মূলক বর্তমান তাহারাই ক্ষার। 
ক্ষার ছুইটি উপায়ে প্রস্তুত সম্ভব । 

(১) কোন কোন ধাতুর সহিত জলের বিভ্রিয়্ায় ক্ষার প্রস্তত হয়। 
21272177507 220774+ 175 

0০942173507 09005) 5 + 75 

(২) কোন কোন ধাতব অল্সাইভ জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষার উৎপন্ন করে। 
0০200417505 08 (017) 

[5০ +750-2ব0ন. 

২৯৪-৬। জরম্পননম-ক্তরিলা। (৩০৪11581107) £ আযসিড ও ক্ষারক 

একত্র হইলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া হইয়া থাকে । বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল 
উৎপন্ন হয়। এই লবণ ও জলের কোন ক্ষারকত্ববা অস্রত্ব থাকে না। অতএব 

আযাসিভ ক্ষারকীয পদার্থের ক্ষারত্ব দূর করে এবং ক্ষারক ও আযাসিডের অস্ত্ব 
প্রশমিত করিয়া থাকে । আযাসিভ এবং ক্ষারকের এই শ্বতংক্ফুর্ত বিক্রিয়াকে 

প্রশমন-ক্রিয়া বলা হয়। 
প্রশমন-ক্রিয়ার ফলে যে লবণ উৎপন্ন হয়, সেগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় বিছ্যুৎ- 

পরিবাহী হয় এবং বিয়োজিত অবস্থায় থাকে । যেমন, 
[২৪017 +7701- 20 1+10125097 ০0০1 - টব + 01 

(লবণ ) 

207 + ১9০, -1590,+27750; ৪০,৯2২ +90+-- 
অতএব এই সকল বিক্রিয়াকে আমরা আয়নের সাহায্যে লিখিতে পা'র। 

যথা 

[ব2+7+ 07 + ন +09-7- ৮+01-+177560 

অথবা, 27 +2077-1+211+9005--৯2171+ 909$--+ 21750, 

দেখ! যাইতেছে যে কোন আসিভ ও ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়াতে কেবল [7+ 

আমনের সহিত 0লনু- আয়নের মিলন সম্পাদিত হয়। 

১৪৭ | আন্ত স্ষান্ঞ্রাহিভা। এবহ হ্ষা্রক্কেল্ 

আসহমপ্রাহিভ্ড। (95516165 01 া। ৪010 200 ৪010165 01 & 10886) : দেখা 

যায় হুইটি হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ অণু এবং একটি দালফিউরিক আযাসিভ অণু 
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পৃথকভাবে ছুইটি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অণুকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, 
বিভিন্ন আসিডের ক্ষারকত্ব-প্রশমন ক্ষমতা এক নয়। আযাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা 
বলিতে এই ক্ষারকত্ব-প্রশমন ক্ষমতা বুঝায়। আযাসিডের প্রতিটি অণুহইতে যে কয়টি 

হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয় অথব! যে কন্পটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত 
হইতে পারে, সেই সংখ্য। দ্বার! আযামিডের ক্ষার গ্রাহিতা৷ নিদ্দেশ কর। হয়। 

ঢ০০,-27++5০+-- (সালফিউরিক আযাসিডের ক্ষার গ্রাহিতা ছুই ) 
[79705 7]177++1720এ (হাইপে|-ফসফরাস আযাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা এক ) 

অর্থাৎ, সালফিউরিক আাসিড দ্বি-ক্ষারিক, হাইড্রোক্লোরিক আাসিড এক-ক্ষারিক | 

সেই রকম বিভিন্ন ক্ষারকের আযাসিড-প্রশমন ক্ষমতাও এক হয় না। একটি 

সালফিউরিক আাসিডের অণু প্রশমন করিতে পৃথকভাবে একটি ক্যালসিয়াম 

হাইড্ুম্সাইড এবং ছুইটি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অণুর প্রয়োজন হয়। ক্ষারের 
দ্রবণে প্রতি অণু হইতে যে কঘটি (017)- হাইড্রক্সিল আয়ন-এর শি হয় তদ্দার। 

উহার অক্্-গ্রাহিত। নির্দেশ কর! হয় । 

09 (01105 - 0৪++ +20ন- 

স্থতরাং ক্যালপিয়াম হাইড্রক্সাইডের অস্্গ্রাহিতা ছুই। সোডিয়াম হাইড্রক্মাইড 

একাম্রিক, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইভ ছি-আতম্মিক ইত্যাদি । 

১৪7৮৮ 1: লবন (85916) 2 আযাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়াতে জলের 

সহিত অপর যে যৌগিক পদাথ উৎপন্ন হয় তাহাকেই লবণ বলে। আযাসিডের 

হাইড্রোজেন ধাতুদ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়৷ লবণের সষ্টি হয়। আযাসিড ও ক্ষারকের 

প্রশমনক্রিয়া হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ক্ষারকের পরাবিদ্যত্বাহী অংশ আযাসিডের 

অপরাবিদ্যুতবাহী অংশের সহিত মিলিত হইয়! লবণ গঠন করিয়। থাকে । 
৮ +097-4+177+ 0917 ল 01417 90) 

ক্ষাবক অ)[সিড 

এই জন্য লবণের ধাতব অংশকে ক্ষারকীয় অংশ (১৪310 122:1) এবং অপর 

অংশকে আম্লিক অংশ (৪০1010 227) বলা হয় । এই সমস্ত হা-ধম্মী এবং না-ধন্মী 

আয়নগুলি মৌলিক পদার্থের নাও হইতে পারে, উহাদের স্থলে পরা- এবং 

অপরাবিদ্যৎ্বাহী যৌগমূলকও হইতে পারে ; যেমন-_ 
বা ৮৮+013-+7++08- লা ০১ + 7350 

বনি” পরাবিদ্যুত্যাহী আয়ন ধাতুর হা-ধন্ী আয়নের মতই ব্যবহার করে এবং 
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ব0৪-, ১০৫--, 0০0)3-- ইত্যাদি না-ধন্্ যৌগমূলকগুলির ধশ্ম সাধারণ 

না-ধন্ী আয়নের মতই হইয়! থাকে। 

আসিড ও ক্ষারকের ক্রিয়! ছাড়াও আরও অনেক উপায়ে ক্ষারীয় অংশ ও 

আস্রিক অংশের সংযোগের ফলে লবণের উৎপত্তি হইতে পারে । লবণ প্রস্তরতির 

কয়েকটি উপায় নিম্নে দেওয়া গেল £__ 

(১) আসিড ও ক্ষারকের রাসায়নিক বিক্রিয়াদ্ধারা লবণ তৈয়ারী করা যায়। ইহ! আমরা 

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি । 

(২) আযআসিডের সহিত কোন কোন ধাতুর ক্রিয়ার ফলেও লবণের উৎপত্তি হয়। 
যেমন)--- 

77717590047 2090++ 705 

৩৩) উদ্বায়ী আসিড়েব লবণেব উপব অনুদ্ধায়ী আসিডেব ত্রিয়ার ফলেও লবণ পাওয়া 

যাইতে পারে । যথা 
210011+175904 5 বি 22504753701 

(৪) একটি ধাতু ও একটি অধাতুব বাসায়নিক সংযে(জনাদ্বাবাও লবণ উৎপন্ন হইতে পাবে। 
05074001525 000515 

(৫) একটি লবণেব ক্ষারীয় অংশকে অন্য একটি ধাতুদ্ধারা প্রতিস্থাপিত কবিয়া অপৰ একটি 
লবণ প্রস্তুত কবাও সম্ভব হয়। 

1৮4-01190904 2176১004707 

£171- 24000, ল 210 (80)5১)5+245 

এই সকল প্রতিস্থাপনাতে যে ধাতুব পরাবিদ্যুতবাহিতা বেশী নেইটিই প্রতিস্থাপিত হইযা 

থা.ক। 

(৬) একটি ক্ষারকীয় অল্লাইডের সহিত একটি আম্নিক অক্সাইডের মিলনেও লবণ প্রস্তত 
হয়। যেমন 2-- 

020 +005 5 (0০০০০) 

ক্ষারকীয় আল্লিক লবণ 

অন্সাইড অল্সাইড 

(৭) সময় সময় ছুইটি লবণের দ্রবণের মধ রাসায়নিক বিত্রিয়ার ফলে পরম্পরের স্ষারকীয় 

অংশগুলির বিনিময় হয় এবং নৃতন লবণেন সৃষ্টি হয়। যেমন, 
820015 +261 05 ল 24201713508 095)5 

অনেক সময় এই উৎপন্ন দ্রবাগুলির একটি অদ্রবণীয় হয় এবং উহা! অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। 
এইরূপ বিক্রিয়াতে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি লবণের পরিবর্তে আসিড বা ক্ষারক ব্যবহার কর৷ 
যাইতে পারে। 

1320015 4 759004 ০ 839.504421501 

লবণ 
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৪-৯। কুনলশেল্প এ্রনী-বিজ্ঞাঙ্গ ঃ আযাসিডের সমস্ত হাইড্রোজেন 
পরমাণু ধাতুদ্বার প্রতিস্থাপিত হইলে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে নরম্যাল বা 
শমিত (0091) লবণ বলে। 

ঢ590৬---৯৪৪504 €(শমিত লবণ )। 

কিন্ত যদি আংশিকভাবে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়, তবে উৎপন্ন লবণের 

অণুতে এক ব1 একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিয়া যাইবে । এই রকম লবণকে 

অঙ্পলবণ €$০10 9৪11) বলে । যেমন £-- 

[5১০৬--৯৪750,+ (অঙ্ লবণ)। 
[বি 92171১0) 

7,৮০+-৯ টিঞি505 ] বি 
997১0, শমিত লবণ 

অক্ন-লবণ দ্রবীভূত হইলে উহার হাইড্রোজেন আয়নিত হয় এবং অক্রলবণের 
আরও ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে । 

ব977১0)৬---৯টি2+ 11714909477 

ক্গারের 01] মূলককে অধাতু অথব। আম্রিক মূলক (যথা 505, 098 

ইত্যদি) দ্বার! প্রতিস্থাপিত করিলেও লবণ উৎপন্ন হয়। ক্ষার-অণুর সবগুলি 
077 মূলক যদি প্রতিস্থাপিত না হয়, কেবল আংশিক প্রতিস্থাপন করা! হইলে যে 
লবণ প1ওয়। যায় তাহাকে ক্ষার-লবণ (38916 9৪1) বলে । যেমন 2 

07 _ 7.০ ৰ [9১017 ৯ 1০40, (ক্ষার-লব্ণ ) 

এই সকল ক্ষার-লবণকে ক্ষার এবং শমিত লবণেব মিশ্রণরূপে ধরা যাইতে 
পারে। 

2 ৮৮-৫70 ---৯ ১ (073)5, 2০ টে০০) তো 

কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি লবণ একত্রিত হইয়া যুক্ত অবস্থায় থাকে । যেমন, 
পটাসিয়াম সালফেট এবং আযালুমিনিয়াম সালফেট দ্রবণ একজ্র করিয়! কেলাসিত 
করিলে উহ। হইতে যে স্ফটিক পাওয়া যায় তাহার সন্কেত 70550 4190504)5, 
-241750. অর্থাৎ প্রতিটি পটাসিয়াম সালফেট অণুর সহিত একটি আ্যালুমিনিয়াম 

সলফেটের অণু যুক্ত আছে। ইহাদিগকে দ্বি-ধাভুক লবণ (9০15 9818) 
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বলে। ইহারা জলে ভ্রব হইলে ইহাদের মধ্যস্থিত লবণ ছুইটি শ্বাধীনভাবে 
বিয়োজিত হইয়া নিজেদের আয়নের স্থষ্টি করে। 

[550, 415090,)১ ৮ 2ারপে + 2451৮ +49052 
দুইটি লবণ আবার ক্ষেত্রবিশেষে এমনভাবে যুক্ত হইয়া যাইতে পারে যে 

উহাদের স্বাধীনসত্বা সম্পূর্ণ লোপ পায়। একটি নৃতন লবণের স্থ্টি হয় এবং 
দেগুলি জলে দ্রবীভূত হইয় নৃতন আয়ন উৎপন্ন করে । যেমন-_ 

201+ 701, - 0৪6015 
[21016 ৮2 +12018-- 

ইহাদ্িগকে জটিল লবণ? (00121])10য 981) বল! যাইতে পারে। কঠিন 

অবস্থায় দি-ধাতুক লবণ এবং জটিল লবণ, উভয়ের মধ্যেই একটি নৃতন লবণের 
লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থায় ছি-ধাতুক লবণ নিদ্দি্ট আণবিক 
অন্থপাতে মিশ্রিত উপাদান-লবণ ছুইটির সমসত্ব মিশরের ন্যায় ব্যবহার করে। 

জটিল লবণ এরূপ অবস্থাতেও আদি বৈশিষ্ট্য বজায় ব্লাখে। 

১৪-০1 নলশেন্ন শাম্কন্সঞপ £ ধাতুর নামের সহিত যে 
আযাসিড হইতে লবণ উদ্ধৃত উহার নাম যুক্ত করিয়! লবণের নাম দেওয়া হয়। 
যদি অক্সি-আযাসিড হয় তবে নামের শেষে -ষেট? (-2৮০ ) জুড়িরা দেওয়া হয় এবং 

হাইড়া-আ্াসিডের লবণ হইলে শেষে -'আইড্? (৫6) যুক্ত করা হয় । যেমন-_ 
[ব৪*90+ - সোডিয়াম সালফেট 0 __ পটাসিয়াম সায়ানাইভ 

ঘুব9৪ --পটাসিয়াম নাইট্রেটি [7১5 - লেড আয়োডাঁইড 

[0105 -_পটাসিয়াম ক্রোরেট ]জ01-_ সোডিয়াম ক্লোরাইড 

অনধিক অক্সিজেন-সম্পন্ন “য়াস্” (০৮3) আযাসিডের লবণের নামের শেষে 

-'্াইট্” (4166) যুক্ত করা হয়। 
[75১05-৯ 2590১ -_ সোডিয়াম সালফাইট । 
নার 95 -৯ বাব 0এ -_ সোডিয়াম নাইট্রাইট | 

রঃ সঃ শঁ ১ নং রী 

৯৪-৮৮। লাসালন্নিক্ক লিভ্তিলস। 2 সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া 

এক রকম নহে । কোন ক্ষেত্রে হয়ত একাধিক পদার্থ যুক্ত হইয়া নৃতন পদার্থের 
স্থাষ্ট হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে একটি পদার্থ বিশ্লেধিত হইয়! একাধিক পদার্থ উৎপন্ন 

করে, ইত্যাদি। রাপায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া রাসায়নিক 
ক্রিয়াগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । - 



অন ক্ষারক ও লবণ ১৫৭ 

(১) বিষোজন ব! বিশ্লেবণ ক্রিয়া (99০০101)08166077) 2 একটি বস্তু 

হইতে একাধিক নৃতন পদার্থ উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিযোজন বা! বিশ্লেষণ ক্রিয়া 
বলা হয়। যেমন £-_ 

20108 ₹201+30, 
21700) »০ 276 7002 

(২) জংশ্লেবণ-ক্রিয়া ($570086818) 2 একাধিক বস্ত একত্র সংযুক্ত হইয়! 
নৃতন পদার্থের স্ষ্টি করিলে উহাকে সংশ্লেষণ-ক্রিয়! বলে । যেমন £-- 

21415710095 7250) 

0,+ 012 _ ০0015 

০2০)+ 0০0০) নস ০%60)9. 

(৩) প্রতিস্থাপন-ত্রিয়া 00157)1809671671) কোন কোন সময় যৌগ 
পদাথের ভিতরের একটি মৌলের স্থান অপর একটি মৌল অধিকার করে। এই 
রকম পরিবর্তনকে প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া বলে । যেমন £-- 

2াতা +0১ 21014], 
£) +2৯6695 +£008095)2 + 22 

যখন মৌগিক পদার্থের অণুতে এক রকম পরমাণুর স্থলে অন্য রকথের 

পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয় তখন তাহাদের সংখ্যা সমান না হইতেও পারে। 

সংখ্যাপ্চণি উহাদের যোজ্যতার উপর শির্ভর কবে। একটি ছিযোক্জী পরমাণু 

দুইটি একযোজী পবমাণু প্রতিস্থাপন করিতে পারে। অথব। দুইটি ত্রিযোজী 
পরমাণু ঘর] তিনটি দ্বিষোজী পরমাণুর প্রতিস্থাপন সম্ভব৷ 

[01140077504 ৮2 1[০১0)£ + 08 

[ন৩11+-255705 57৫(0৯)+24 

(৪) বিপরিবর্ত-ক্রিয়। (9০919 [)9০0]01)05111010) 5 ঢুইটি যৌগিক 

পদার্থের ভিতর ঘখন উহাদের ক্ষারীয় এবং আস্িক অংশের বিনিম্য দ্বারা নূতন 

পদার্থের স্ট্টি হয় তখন উহাকে বিপরিবর্ত-ক্রিয়া বলে। লবণ, আসিভ এবং 

ক্র জাতীয় পদার্থই কেবল এই রকম ক্রিয়! সম্পন্ন করিতে পারে। 
০0114১21095 7 2014 িজ্ঞাব9$ 

12015 + 39097777600 17)5 + 31201 

ঢ[2০19+20 7৮ 0815 + 2100 

7380154+175905* ₹ 13504 +21701 



১৫৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অধিকাংশ বিপরিবর্ত-ক্রিয়! বিক্রিয়ক দুইটির ব্রবণের ভিতর নিষ্পন্ন হয় এবং 

বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের একটি অদ্রাব্য হইয়া অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই কারণে এই 
রকম ক্রিয়াকে অনেক সময় সংক্ষেপে অধ:ক্ষেপন-ক্রিয়াও (০:9০10165007) 
বলা হয়। 

(৫) আর্দ্র-বিশ্লেষণ-ত্রিয়। (75 07015815) 2 কোন কোন যৌগিক পদার্থ 

জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়! বিযোজিত হইয়! যায় এবং নৃতন পদার্থ উৎপন্ন করে। 
এই রকম রাসায়নিক পরিবর্তনকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ ক্রিয়া বলা হয়। 

7019 +37520) _. 17510)59 + 31701 

৯০০৪ +27১0 -_ 207 +1775005 

সোডিয়ম কার্বনেট যদিও লবণ, উহা! জলে দ্রব হইলে উহার কতকাংশ 

জলের দ্বার| বিশ্লেষিত হইয়। ৪07 ক্ষার এবং ম5003 আযাসিড উৎপন্ন করে। 

এই আযাসিডের তীব্রতা খুবই কম, কিন্তু "৪011 একটি তীব্র ক্ষার, উহ1 হইতে 
যথেষ্ট 0ল্ল- আয়ন উৎপন্ন হয় । সুতরাং লবণ হইলেও [৪5003 ক্ষারের মত 

ব্যবহার করে। 

(৬) প্রভিববিন্যাস ক্রিয়া (898778718677670% 01 15071607197) 2 

কখনও কখনও যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুসমূহের বিন্যাসের পরিবর্তন হ্য়। 

কিন্ত পরমাণুর প্রকার বা সংখ্য। একই থাকে । নূতন রকম সংযুতির জন্য পদার্থটি 
সম্পূর্ণবপে বদল হুইয়! নৃতন পদার্থ সৃষ্টি করে। ইহাকে 'প্রতি-বিন্তাস' ক্রিয়া বল! 

যাইতে পারে । যেমন £__ 
বান ,0া০ হই বলহ00 5 

আমোনিয়াম সায়ানেট ইউরিয়া 

(৭) বন্ু-যৌগিক-ত্রিয়া (7১০15 706719861070) 2 অনেক সময় কোন কোন 

যৌগিকের একাধিক অণু একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি নৃতন পদার্থের অণুতে পরিণত 
হয়। ইহাকে বহু-যৌগিক-ক্রিয়া বা বহুসংযোগ-ক্রিয়া (601907011586107) 

বলে 2 

৪6571 370০0 » 780৪ ৪0)৪ 

আযসেটিলীন বেনজিন সায়ানিক সায়ানিউরিক 

আমিড আ্যামিড 

এ এ ্ ক 



অস্ঃ ক্ষারক ও লবণ ১৫৯ 

অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া পদার্থগুলির সংম্পর্শমাত্রই সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনেক 

ক্ষেত্রে অন্যান্ত শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব নহে । উত্তাপ, 

আলোক ব! তড়িতের সাহায্যে অনেক সময় রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত করিতে 

হয়। কোন কোন সময় অতিরিক্ত চাপ ব্যতীত বিক্রিয়৷ নিপ্পন্ন করা যায় না। 

যেমন__ 

20105 »- 20014 305 (উত্তাপ ব্যতীত হইতে পারে না ।) 

72+015- 2701 (আলোক রশ্মি ব্যতীত হইতে পারে না।) 

2750 স 2]72+0এ ( তড়িতের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।) 

*+375 - 2াযানঃ ( অতিরিক্ত চাপের প্রয়োজন হয়।) 

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক 

রাসায়নিক পরিবন্তনেই তাপ-বিনিময় হইয়া থাকে । বিক্রিরাকালে হয় তাপ বাহির 

হইয়া আনে অথব। পদার্থগুলি তাপ গ্রহণ করে। যে সকল বিক্রিয়াতে তাপের 

উদ্ভব হয় তাহাদিগকে “তাপ-উদগ।রী বিক্রিয়া? 09০৮59516 76866102) 
বলে। পক্ষান্তরে বিক্রিয়াতে যদি তাপের শোষণ হয় তবে উহাকে “ভাপ-শ্রাহী 

বিক্রিয়া” বলে। কখনও কখনও বিক্রিয়ার সমীকরণের ডানদিকে তাপের 

পরিমাণের সংখা যোগ বা বিয়োগ চিহু সহ লিখিয়া যথাক্রমে তাপ উদ্ভব বা শোষণ 

বুঝান হয়। যথা £ 

০0+০05* »_- 0০০9৮+ 97000 ৫510719 (তাপ-উদগারী ) 

5+04 - 2০ - 43200 ০৪10:105 (ভাপগ্রাহী ) 

যদি কোন যৌগ উহার মৌলিক উপাদানের সাক্ষাৎ-সংযোগ দ্বার উৎপন্ন 
হওয়ার সময় তাপ-গ্রহণের প্রয়োজন হয় তবে সেই যৌগকেও তাঁপ-গ্রাহী যৌগ 
বলা হয়। নাইট্রিক অক্সাইড তাপ-গ্রাহী যৌগ । মৌল-সংযোগে যৌগ উৎপন্ন 

করার সময় তাপের উদ্ভব হইলে উহাকে ভাপ-উদ্দগারী যৌগ বলে। কার্ধন 

ডাই-অক্সাইড তাপ-উদগারী যৌগ । 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

পরমাণুর গঠন 
একটি পরমাণুর চেয়ে কম পরিমাণে কোন মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক 

পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। বস্ততঃ পরমাণুর ইহাই সংজ্জার্থ। 
ডাল্টনের পরমাণু-তন্ব অনুসারে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল পরমাণু পদাথের 
ক্ষদ্ূতম অংশ এবং অবিভাজ্য। কিন্তু বিংশ শতাববীর গোড়ার দিকে এমন অনেক 

নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহার ফলে পরমাণুকে আর অবিভাজ্য মনে 
করা সমীচীন হইবে না, যদিও রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলের ক্ষুদ্রতম পরিমীণ' 
একটি পরমাণুই। 

একটি কাচের পাত্রে অতি সামান্য পরিমাণ গ্যাস রাখিয়া যদি উহাতে 
বিদ্যুৎ্শক্তি পরিচালনা কর! যায়, তবে ক্যাথোড হইতে এক প্রকার রশ্মি নিগত 

হয়। বৈজ্ঞানিক টম্সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখান, এই রশ্মিগুলি অতি ক্র ক্ষু 

নাধন্ী বিদ্যুতৎ্কণাব সমষ্টি। মিলিকান্ এবং টম্সন্ এই কণাগুলির বিশদ 
পরীক্ষা! করিয়া ইহার ওজন, বিদ্যুত্মাত্রা প্রভৃতি স্থির করেন। দেখা গেল, 

প্রতিটি কণার ওজন একটি হাইড্রৌোজেনের পরমাণুর ওজনের ১৮ ভগ্নাংশ 

(৯৮ ১০-২৮ গ্রাম) এবং প্রতিটি কণাতে অপরাবিদ্যতের একমাত্রা বা একটি 

একক বর্তমান । এই সকল না-পন্মী বিদ্যাত্বাহী কণাকে ইলেকট্রন বলা হয়, 

অর্থাৎ ইহার! না-ধন্্ী বিদ্যুতের পরমাণু। পরম্ক আরও দেখা গিযাছে, সল 

রকম মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার এরূপ বিদ্যুৎমোদ্ণে একই না-শ্বী 
কণা ব। ইলেকট্রন রশ্ির স্যষ্টি হয়। রগ্ধন রশ্মির পথেও যদি কোন গ্যাসের 
অণু পড়ে তবে উহ হইতেও একই ইলেকট্রন সর্বদা নির্গত হয়। অতএব, 
ইলেকট্রন যে কোন জড় পরমাণুর একটি সাধারণ উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মৌলিক পদার্থের পরমাণু নিত্য ও অখণ্ড উনবিংশ শতাবীর এই সিদ্ধান্ত ঠিক 
নয়। 

পরমাণুর অভ্যন্তরে না-ধর্মী ইলেকট্রন আছে কিন্ত সম্পূর্ণ পরমাণুর কোন 
পরা অথবা অপরা৷ তড়িৎ-মান্রা নাই, অর্থাৎ উহা! ভড়িৎ্-নিরপেক্ষ। সুতরাং 
পরমাগুর ভিতরে ইলেকউ্টনের বিপরীত-ধন্দ্শ অর্থাৎ হা-ধশ্ব কণিকা থাকিতেই 
হইবে। পদার্থবিদ্গণ নানা পরীক্ষার সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে সমস্ত 



পরমাণুর গঠন... ১৬১ 

পরমাণুতেই ইা-ধশ্শী কণ] বিছ্যমান। ইহাদের প্রোটন বলা হয়। প্রোটনের 
ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান (১৬১৫১০-২৪ গ্রাম ) এবং প্রতিটি 

প্রোটনের হা-ধন্ম্শ বিছ্যুৎমাত্র! এক ৷ 

বিজ্ঞানী সেভ্উইক্ আরও দেখাইয়াছেন, হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্ত সকল 

মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে আর এক প্রকার কণিকা আছে। ইহাদের 

নিউট্রন বল। হয়। নিউট্রন এধং প্রোটনের একই ওজন, অর্থাৎ হাইড্রোজেন 

পরমাণুর ওজনের সমান। কিন্তু নিউট্রনে হ1-ধন্দী ব1 না-ধন্ী কোন বিদ্যুতের 
ভার নাই, নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্গ। 

পরমা পুর মধ্যস্থিত নুঙ্ক্মতম কণ।গুলিৰ পবিচয-_ 
ওজন ব্য।স তড়িৎমাত্রা 

(গ্রাম) (সেটি) (কুলম্ব) 
ইলেকট্রন -7৯১১৮১৭০-২৮ ১১১০-১২ -১৬১৯১০-১৯ 

প্রোটন __ ১৬৭ ১১০-১৪ রঃ 1১৬৮ ১০-১৭ 

নিউট্রন __ ১৬৭ ১১০২৪ রি, ১ 

অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পাবে, জড় পরমাণুমাত্রেই ইলেকট্রন, প্রোটন ও 

নিউট্রন এই তিন উপাদানের সমবায়ে গঠিত। সকল পদার্থের পরমাণুরই উপাদান 
এক, শুধু পরিমাণ বিভিন্ন । কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পরম।ণুতে নিউট্রন নাই। 
সুতরাং মৌলিক পদার্থগুলির মূলতঃ কোন স্বাতন্ত্য নাই। পরমাণুর মধ্যস্থিত 
প্রোটন, নিউন্রন এবং ইলেকট্রনের সংযুতি বা বিন্তাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 

রাদারফোর্ড এবং বয়র-এর যে ধারণ। তাহা এই রকম-- 

প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থলে একটি অতি সুক্ষ গুরুভার কেন্দ্র আছে। পরম।ণুর 

প্রায় সমস্ত ওজন বা ভর এই কেন্দ্রে ঘনীভূত। ইহাকে আমরা পরমাণুকেন্্র বা 

নিউক্লিয়াস্ (080155) বলি। এই পরমাণুকেন্দ্র সর্বদাই হা-ধশ্মী বিছ্যৎযুক্ত, 

অর্থাৎ ইহ।তে এক ব| একাধিক পরাবিদ্্যতের একক বর্তমান। এই পরমাণু 

।কেন্দ্রটিতে পরমাণুর সমস্ত প্রোটন এবং নিউট্রন একক্র পুগ্তীভূত হইয়া অবস্থান 
করে। নিউট্রনসমূৃহের কোন বিদ্যুতৎ-মাত্র! নাই, কিন্তু প্রতি প্রোটনে হা-ধন্মী 

বিদ্যুতের একটি একক আছে। সুতরাং, কেন্তস্থ প্রোটনের সংখ্য। ছারা পরমাণু- 

কেন্দ্রের হাঁ-ধন্মী বিছাৎ এককের সংখ্যা নির্ঘারিভ হয। পরমাণু-কেন্দ্রের 
হান্ধন্মী বিদ্যুৎ এককের সংখ্যাকেই সেই পদার্থের পরমাণু-ক্রমান্ক (8070010 

10117111997") বলা হয়। 

৯১১ 



১৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

স্ষ্যের চতুর্দিকে গ্রহের চক্রগতির মত, পরমাণুককেন্দ্রের চারিদিকে চক্রাকারে 
সর্বদা ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। ইলেকট্রনের সংখ্যা কেন্দ্রস্থ পরাবিদ্যুতের এককের 
সংখ্যার সমান, প্রত্যেকটি ইলেকট্রনে না-ধন্মী বিছ্যাতের একটি একক থাকে। 

ফলে সমগ্র পরমাণুটির কোন বিছ্যুৎ্ধর্শ দেখা যায় না। উহা বিছ্যুৎ-নিরপেক্ষ 

হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের গতিপথ বিভিন্ন এবং ইহাদের গতিবেগ 
অত্যন্ত অধিক-_-প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ শত মাইল । পরমাণুকেন্দ্রটি গুরুভার 

হইলেও সমগ্র পরমাণুর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। কেন্দ্র ও ইলেকট্রন বা ইলেকট্রন- 
সমূহের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। অর্থাৎ পরমাণু নিরেট নয়। 

ইহাই পরমাণুর গঠন-চিত্র | 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে কোন নিউট্রন নাই । উহার কেন্দ্রে একটিমাত্র প্রোটন 

আছে এবং একটি ইলেকব্রন ইহাকে সর্ববদ] প্রদক্ষিণ করে। 
১. অন্তান্ত পরমাণুতে প্রোটন এবং নিউরন দুইই থাকে। 

৫) কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ছয়টি নিউট্রন এবং ছয়টি প্রোটন থাকে। 
ভি কেন্ত্র-বহির্ভীত অঞ্চলে প্রোটনের সমসংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি 

হাইডরোঞ্জেন ইলেকট্রন কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে । কাবনের পরমাণু- 

পরমা?  ক্রমাস্ক (কেন্দ্রের হা-ধন্ী বিদ্যুত্মাত্র। ) ছয়। কান পরমাণুর 

ওজন 
» ছয়টি নিউট্রন +৬টি প্রোটনের ওজন [ ইলেকট্রনের ওজন 

১২টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন । নগণ্য বলিয়া পরা হয় ] 

অর্থাৎ, কাবনের পারমাণবিক গুরুত্ব _ ১২। 

কার্বনের ছয়টি ইলেকট্রনের ছুইটি কেন্দ্রের নিকটতম 
চক্রপথে এবং চারিটি উহার পরবত্তী চক্রপথে ঘুরিয়! থাকে । 

যদিও বল! হয় দুইটি ইলেকট্রন প্রথম চক্রপথে ঘুরিতেছে, 
উহাদের গতিপথ বস্তৃতঃ এক নয়। প্রথম ইলেকট্রন ছুইটির 

গতিপথের ব্যাস সমান, কিন্তু উহার1 বিভিন্ন সমতলে ঘোরে । কারন পরমাণু 

সেই রকম পরবর্তী চারিটি ইলেকট্রনেরও গতিপথ সমান, কিন্তু বিভিন্ন সমতলে । 
৯৮টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির পরমাণুর এই রকম সংগঠন এখন জানা 

গিয়াছে । ইহার্দের পরমাথুত্রমাঙ্ক, ইলেকট্রন-সংখ্যা ও উহাদের গতি-বৈচিত্র্য, 
নিউট্রন-সংখ্যা সবই পরীক্ষার্থার! স্থির করা হইয়াছে । আ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু- 



পরমাণুর গঠন ১৬৩ 

ক্রমাঙ্ক_ ১৩, এবং পারমাণবিক গুরুত্ব-২৭। উহার কেন্দ্রে ১৩টি প্রোটন এবং, 
১৪টি নিউট্রন আছে। কেন্দ্রের বাহিরের প্রথম চক্রপথে ২টি, দ্বিতীয় চক্রপথে ৮টি 
এবং তৃতীয় চক্রপথে ৩টি ইলেকট্রন ধূর্ণায়মান। কোন পরমাণুরই প্রথম চক্রপথে 
দুইটির অধিক ইলেকট্রন থাকিতে পারে না এবং অন্যান্য চক্রপথে সাধারণতঃ ৮টির 
অধিক ইলেকট্রন থাকে না। বলা বাহুল্য, এই ৮টি ইলেকট্টনের গতিপথ বিভিন্ন, 
কেবল পথচক্রের ব্যাস সমান। একটি আযলুমিনিয়াম পরমাণুর চিত্র দেওয়া হইল। 

পরমাণুর এইরূপ গঠন সম্পর্কে ছুইটি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। 

প্রথমতঃ-_না-ধন্রী ইলেকট্রনসমূহ বিপরীত-ধন্মা 
কেন্দ্রের আকধণে মিলিত না হইয়! বাহিরে ঘুরিতে থাকে 

কেন? চক্রাকারে ঘুরিতে থাকার জন্য উহাদের মধ্যে 

একটি কেন্জ্রাতিগ (09701891) শক্তির হট্টি হ্য়। এই আলুমিনিয়ামের পরমাণু 

শক্তি ইলেকট্রনগ্তপিকে বাহিরের দিকে লইয়া যাইতে চাহে । অপরদিকে 

বিপরীত-ধম্ণ কেন্দ্রের দ্বার। ইলেকট্রনগুলি ভিতরের দ্রিকে আকৃষ্ট হয়। এই ছুই 
বিপরীত শক্তির সামপ্রস্য সাধন করিয়া ইলেকট্রন একটি নিদ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে 
থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রে একাধিক সমধন্ী প্রোটন কি করিয়! একত্র অবস্থিত থাকিতে 

পারে? সাধারণতঃ উহাদের পরস্পরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা কর। উচিত, 

যাতার ফলে কেন্দ্রটি ভার্দিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু স্থবিখাত বৈজ্ঞানিক 

হাইসেনবার্গ দেখাইয়াছেন যে অত ঠাসাগাসিতে নিউট্রন এবং প্রোটনের ভিতর 
একট। বিশেষ প্রবল আকধণ দেখা দেয়। এই আকর্ষণীশক্কির সৃষ্টি হয় প্রোটন- 

নিউট্রনের নিরন্তর পারম্পরিক রূপান্তরে । এইজন্যই কেন্দ্রটি স্থায়িত্ব লাভ করে। 

কিন্তু যেখানে নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্য। অত্যন্ত বেশী, সেখানে পরমাণু কেন্দ্রটি 

। অস্থায়ী ও স্বতঃভঙ্কুর হইয়! পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ রেডিয়াম ও ইউরেনিয়ামের 
কথা বলা যাইতে পারে। উহাদের পরমাণুকেন্দ্র হইতে স্বতঃই আল্ফা-রশ্মি 

অর্থাৎ পরাবিদ্যতৎবাহী কণ। বাহির হইতে থাকে । পরমাণুকেন্দ্রের পরিবর্তনের 
সঙ্গে পরমাণুরও পরিবর্তন হয়। যতক্ষণ পরমাণু কেন্দ্রটি সাম্যাবস্থা লাভ না করে 
ততক্ষণ কেন্দ্রটি এইরূপে ভাঙ্গিতে থাকে । ইহাকেই তেজক্কিয়! (901০906%1) 

বলা হয়। 
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পরমাণু সম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য । পরমাণুর ওজন 
কেন্্রস্থ নিউট্রন ও প্রোটনের উপর নির্ভর করে। যদি প্রোটনের সংখ্য ঠিক 
থাকে, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যার হাস-বৃদ্ধি হয় তবে পরমাণুর ওজনের ত্রাস-বৃদ্ধি 

হইবে, কিন্ত উহার ক্রমাঙ্ক একই থাকিবে । পরযাথু-ক্রমাঙ্কের উপরেই মৌলিক 
পদার্থের রাসায়নিক ধশ্ম নির্ভর করে। অতএব এই বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর 

রাসায়নিক ধশ্শ একই হইবে । অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ওজনের 
পরমাণু হওয়া সম্ভব । এই রকম একই পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাধু-প্রকাঁরকে 

“এক-স্থাঁনিক? (08০%০768) বল! হইয়া থাকে । নিয়ন গ্যাসের পরমাণু ক্রমাঙ্ধ 
১০) কিন্তু উহাতৈ ছুই রকমের পরমাণু আছে যাহীদেব গুরুত্ব ২০ এবং 
২২। 

একটিতে -৯ ১০টি নিউট্টন+ ১০টি প্রোটন+ ১০টি ইলেকট্রন 

অপরটিতে ৯ ১২টি নিউট্টন+১০টি প্রোটন +১০টি ইলেকট্রন 

অনেক মৌলেরই এইরূপ একস্থানিক প্রকার দেখা যায়! 

পরমাণুগঠন ও রাসায়নিক মিলন ঃ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পরমাণু- 
কেন্দ্রের পরাবিদ্যুৎ-এককের সংখ্যাই উহার পরমাণু ত্রমাস্ক। বিভিন্ন মৌলের 
পরমাণু-ক্রমাঙ্ক বিভিন্ন । পরমাণুর ভিতর পবমাণুত্রনাস্কের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন 

থাকে। এই ইলেকউ্রনগুলি কেন্দ্রের চারিদিকে ক্রমবর্ধমান ব্যাসের কতগুলি 

চক্রপথে ঘুরিতে থাকে । অর্থা. ইলেককউ্নসমূহ কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রয়োজন 

অন্থ্যায়ী মেট সাতটি স্তরে বা ঝেষ্টনীতে (31:51) অবস্থিত । কেন্দ্রের নিকটতম 

স্তরটিকে স্তর বল] হয় এবং পর পর এই ঝেষ্টনীগুলিকে 7১1 14, ১ ০, ৮, 

0 স্তর বলা হয়। ঢং-ঝেষ্টনীতে ছুইটিমাত্র ইলেকট্রন থাকিতে পারে। কিন্ত 

সাধারণতঃ অন্যান্ত বেষ্টনীতে ৮টির অপ্রিক ইলেকট্রন থাকে না। তবে, অবস্থা 

বিশেষে, 4, 0১ ৮-স্তরে ১৮টি এবং টব-স্তরে ৩২টি ইলেকট্রনও থাকা সম্ভব। 

তবে নর্ধ্ববহিষ্থ চক্রপথে ৮টির বেশী ইলেকট্রন থাকে না । বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 
ক্রমাঙ্ক বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ইলেকট্রন-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 

ঞরমান্বয়ে ১ 1.১ 4 প্রভৃতি ঝেষ্টনীগুলি ইলেকট্রন ছ্বার। পূর্ণ হইতে থাকে। নিয়ের 

সুচী হইতে ইহা সহজেই অন্চমেয়_- 
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শু 

মৌলিক ক্রমান্ক ইলেকট্রন মৌলিক ক্রমাঙ্কু ইলেকট্রন 
পদার্থ 1, পদার্থ [1 
লা ১ ১ ও ১১ ২+৮+১ 

[৫ ২ ৮ 15 ১২ ২+৮+২ 
11 ৩ ২7১ 4৯] ১৩ ২+৮+৩ 

[6 ৪ ২+২ ১1 ১৪ ২+৮+৪ 

]3 ৫ ২+৩ টি ১৫ ২+৮+৫ 

€. ৬ ২+৪ 5 ১৬ ২+৮+৬ 

1] ৭ ২+৫ 1 ১৭ ২+৮+৭ 

৫) ৮ ২+৬ 4 ১৮ ২+৮+৮ 
ঢা ৯ ২+৭ ইত্যাদি-_ 
[ও ১০ ২+৮ 

বিজ্ঞানীদের ধারণ। প্রত্যেকটি পরমাণু তাহার ঝেষ্টনীগুলিকে যথাসাধ্য 

ঈলেকট্রনদ্বার| পরিপৃণণ কবিযা! রাখিতে চাহে । যে সমস্ত পরমাণুব বেষ্টনী গুলি 

ইলেকউ্ন্ঘর! পূর্ণ, রাসায়নিক দিক হইতে তাহারা সম্পূর্ণ নিক্ষিয। হিলিয়ম, 
নিরন, আরগন প্রভৃতি গ]সের পরমাণুতে ঝেষ্টনী গুলি ইলেককই্ন-পূর্ণ এবং ইহাদের 
কোন বাসারনিক ক্রিয়া করিতে দেখা যায় না। 

1৯৮15 1 

হিলিয়াম- ৯ 

নিয়ন-_ ২+৮ 

আরগন-- ২+৮+ ৮ 

কুপ্টন_  ২+৮+১৮+৮ 

কার্ধন বা নাইট্রোজেন অথব। সোডিয়াম প্রভৃতি যে সমস্ত পরমাণুর শেষ 
বেষ্টনীতে আটের অনধিক ইলেকট্রন থাকে, তাহারাও নিক্িয় গ্যাসের পরমাণুর 

মত গঠন আকাজ্ষা করে । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

তুইটি পরমাণুর যখন রাসায়নিক মিলন হয় তখন বস্ততঃ উহাদের ইলেকট্রন- 
গুলির ন্বাভাবিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। যে ইলেকট্রনগুলি সবচেয়ে 
বাহিরের বেষ্টনীতে থাকে তাহারাই কেবল এই সংযোজনা বা রাসায়নিক মিলনে 
ংশ গ্রহণ করিয়। থাকে । পরমাণুর যোজন-ক্ষমত| বা যোজ্যত! এই সর্ববহিঃস্থ 

বেষ্টনীর ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রাসায়নিক মিলনের সময় 
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পরমাণুগুলি নিক্ষিয় গ্যাসের অনুরূপ ইলেকট্রনণীয় বিস্তাস বা কাঠামো পাইতে 
চেষ্টা করে এবং তদন্যায়ী উহাদের বহিঃপ্রাস্তের ইলেকট্রনগুলির কিছু স্থান 

পরিবর্তন হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজনাকালে এই পরিবর্তন 
সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সাধিত হয় £__ 

১। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি পরমাণুর মিলনের সময় একটি পরমাণু 
হইতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন অপর পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়। একটি 

পরমাণু উহার শেষ স্তর হইতে ইলেকট্রন দান করে এবং অপর পরমাণু উহ] 

গ্রহণ করে এবং স্বীয় শেষ ঝেষ্টনীতে রাখে । ইলেকট্রনের এই দেওয়া-নেওয়। 
এমনভাবে সম্পন্ন হয় যে উভয় পরমাণুই নিক্ষিষ গ্যাসের পরমাণু-কাঠামো বা 
গঠন পাইয়া থাকে। এইরূপ যোজ্যতাকে “ইলেকট্রনীয় যোজ্যতা, (.1606০- 

৮2160) বলা হইয়! থাকে । প্রায়ঠ দেখ! যায় ধাতব পদাথসমূহের বহিঃপ্রান্তে 

অপেক্ষাকৃত কম ইলেকট্রন থাকে (১ হইতে ৩)। এই সব মৌলিকপদার্থ সহজেই 

উক্ত ইলেকট্রনগুলি অপরকে দান করি নিক্ষিম গ্যাসের কাঠামো ধাবণ করে। 
অন্যদিকে অক্সিজেন, ক্লোরিণ, ইত্যাদি অধাতুসধুহে শেষ বেষ্টনীতে অধিক 

ইলেকট্রন থাকে এবং ছুই একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিলেই উহার! নিক্ষিয় গ্যাসের 

কাঠামো পাইতে পারে । স্বতরাং সাধারণ নিয়মে ধাতুস্কল ইলেকট্রন দেয় এবং 

অধাতুসমৃহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে। ইলেকউ্রনের বিভ্যৎ নাঁধম্মী; অতএব 
ইলেকট্রন দান বা ত্যাগের ফলে ধাতুর পরমাণুটি পরাবিদ্যযৎসম্পন্ন হইয়া পড়ে। 

ইহাকেই আমরা আয়ন বলি। আবার সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে অধাতুর 

পরমাণুর বিছ্যৎভার না-ধশ্মী হইয়া পডে? অর্থাৎ, উহার নেগেটিভ বা! অপরাবিদ্যুৎ- 

সম্পন্ন আয়ন সৃষ্টি করে। এই বিপরীতধশ্মী ধাতু এবং অধাতুর আয়নগুলি 
পরম্পরের আকর্ষণে মিলিত থাকে এবং যৌগিক অণুর স্থষ্টি করে। কিন্তু দ্রব'ভূত 
অবস্থায় তাড়িত-আকর্ষণের হ্বাসহেতু যুক্ত-আয়নগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 

পরবর্তী পৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 

২। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি পরমাথু যখন সংযোজিত হয়, তখন প্রত্যেক 
পরমাণু হইতে একটি করিয়া ইলেকট্রন আসিয়া এক ইলেকট্রন-যুগল স্থষ্টি করে। 
এই ইলেক্রন-যুগল পরমাণু ছুইটির মধ্যস্থলে থাকিয়া তাহাদের রাসায়নিক 
মিলন ঘটায়। এই ছুইটি ইলেকট্রনকে প্রত্যেক পরমাণুরই অস্ততূক্ত 
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(পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি শুধু দেখান হইয়াছে ) 



১৬৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

স্পষ্টতঃই দেখা যায়, ষদি বদ্ধনী ইলেকট্রনঘয়কে উভয় পরমাণুর সঙ্গেই যুক্ত 
আছে বলিয়া! মনে করা হয়, তাহা হইলে যৌগপদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর 
বেষ্টনীতেই ৮টি ইলেকট্রন থাকিবে। আমরা পূর্বে ষে যোজক বা বন্ধনীর 
কল্পনা করিয়াছি, তাহা এই যুগ্ম-ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুইটি 
পরমাণুর ভিতর যে যোজক থাকে তাহা ছুইটি ইলেকট্রনের সমবায় নির্দেশ 

করে মাত্র । 

কোন কোন সময় ছুইটি পরমাঁথু যখন মিলিত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণু 

একাধিক ইলেকব্রন দিয়া উহাদের মধ্যকার মিলন-সেতু বা বন্ধনী রচনা করে। 
যেমন, আযাসিটিলিনের ছুইটি কার্ধন পরমাণুর মধ্যে ৬টি ইলেকট্রন যোজকের ' 
কাজ করে 2-- 

মু ঞ 

7* 71 ৮০৮ ৩৮০৭ + 77 [12028051771 
& 

৩। দুইটি বিভিন্ন পরমাণুর সংযোজনার সময় যে ছুইটি ইলেকট্রন যোক্জকের 

কাজ করে তাহার। যদ্দি একই পরমাণু হইতে আসে, তাহা হইলে সেইরূপ 

যোজ্যতাকে “অসমধোজ্তা (0০-0101721 €০৮০%1০17)০৮) বল। হয়। 
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নাইট্রোজেনের দুইটি ইলেকট্রনই হাইড্রোজেন আয়নকে যুক্ত করিতে ব্যবহৃত 

হইয়াছে। 



যোড়শ অধ্যায় 

পর্য্যায়সারণী 

বন্তজগতের মৌলিক উপাদান মোটামুটি ৯৮টি এবং এই ৯৮টি মৌলিক 
পদার্থের ধম্ম ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের । বিশ্বগ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের আয়ত্ত 

জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বিজ্ঞানের অন্ুততম প্রধান কাজ। স্থতরাং 

মৌলসমূহকে উহাদের ধশ্ম ও গুণাবলী অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা 

বিজ্ঞানীর। বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। 

সর্ববপ্রথমে মৌলিক পদার্থগুলিকে কেবলমাত্র ধাতু ও অধাতু এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত । এই রকম শ্রেণীবিভাগ উহাদের বাঁহিক অবস্থাগত 

ধন্মের উপর নির্ভর করিত। যে সমস্ত মৌল বিদ্যুৎ-ও তাঁপ-পরিবাহী, উচ্চ- 

গলনস্ক-বিশিষ্ট, এবং যাহাদের ঘনত্ব, নমনীয়ত।, ঘাতিসহতা সমধিক তাহাদের 

সাণারণতঃ ধাতু বলিয়া ধরা হইত। অপরাপর মৌলিক পদার্থকে অধাতুরূপে 
গণা করা হইত। কিন্তু এইপপ শ্রেণীবিভাগ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

সোডিযাম ও লিথিয়ামের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম, উহাদের গলনাঙ্কও খুব নীচু, 
তথাপি উহবি! পাতু বলিয়া পরিগণিত । আবাঁর কাধন অপাতু হইয়াও বিদ্যুৎ- 

পরিঝহী হইতে পারে এবং আ্যান্টিমনির ঘাতসহত। নাই বলিলেও চলে; তবু 

উহা গাতব্ পদার্থ । 

পরবর্তীকালে আরও অধিক সংখ্যক মৌল আবিষ্কৃত হইলে উহাদিগকে 

নান: উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দেখা দিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডুবেরিনার 
(০১০110৩7) বলেন, “প্রায়ই তিনটি মৌলের মধ্যে রাসায়নিক ধশ্মের সাদৃষ্ঠ 
দেখ। যায় এবং এইরূপ ত্রি-মৌলের একটির পারমাণবিক গুরুত্ব অপর দুইটির 
গুরুত্বের মপ্যকের সমান। প্ররুতিতে মৌলস্মৃহ এইরূপ ত্রয়ী'-পুঞ্জে থাকে ।” 

অনেক সময়ে ইহাকে ত্রয়ী-স্থত্র (4৮৮ 0£ 17905) বল। ইয়। উদাহরণ £__- 

(১) লিথিয়াম-_-৬৯৪ (২) ক্যালপিয়াম_-৪০*৮ (৩) ক্লোরিণ--৩৫৫ 

সোডিয়াম--২৩০০ স্নসিযাম__৮৭-৬৩ ব্রোমিন_-৮০"০ 
পটাসিয়াম--৩৯'১০  বেরিয়াম_-১৩৭৩৬ আয়োডিন--১২৭ 

কিন্ত এইরূপ ত্রি-মৌল শ্রেণীবিভাগ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব হইল না। 
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ইহার পর ১৮৬৩ সালে নয়ল্যাণ্ড (51975) এ বিষয়ে একটি সুত্র 

প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, মৌলিক পদার্থগুলিকে উহাদের 
পারমাণবিক গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজাইলে দেখা যায় যে কোন মৌল উহার 

পরবর্তী অষ্টম-স্থানীয় মৌলের সহিত সদৃশগুণসম্পন্ন । ইহা অনেকটা স্থর- 
সপ্তকের মত। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের গুণাবলী পারমাণবিক গুরুত্ব 

বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবপ্তিত হয়, কিন্তু এইভাবে সাতটি অতিক্রম করিযা যে মৌলটি 
পাওয়া যায় তাহার গুণ ও ধন্ম প্রথমটির মত। ইহাকে মৌলিক পদার্থের 
“অষ্টক-স্ত্র” (7৪৮0৫ ০0০৪%০5) বলা হ্ইত। নয়ল্যাণ্ড মৌলগুলিকে 

নিয়লিখিতরূপে সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু মোটামুটি তিনি ২১টির বেশী মৌলকে 
এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারেন নাই । 

১৮ ২]. ৩1)০ ৪ [7 ৫০ ৬ ৭০) 
৮ ৯ ট৪ ১০ ০ ১১4৯] ১২ ১1 ১৩) ১৪৪ 

১৫ (51 ১৬] ১৭ (০৪, ১৮০৫ ১৯21 ২০ 107 ২১ 6 

ইত্যাদি। যাহ। হউক, যৌলসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্ররুত উপায়টি এই 

অষ্টক-স্ত্রেব ভিতরেই নিহিত ছিল । 

প্পর্য্যায়-সুত্র” (7076 7১697100160 ],8দ্য) 2 সমস্ত মৌলিক পদার্থকে 

তাহাদের ধম্ম ও গুণাবলী অনুযায়ী বাঁভন্ন শেণীতে বিভক্ত ও নিয়ন্থিত করার 

গৌরব অঞ্জন করেন রুশ বৈজ্ঞানিক মেগ্ডেলিফ.। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মে:গুলিফ, 
তাহার বিখ্যাত “মৌলিক পদার্থের আবব্ৰন-প্রণালী বা পধ্য।য়-স্ত্র” (0১০770৭1 

[27 01 61617961765) প্রচার করেন। তব্বের দিক হইতে ইহাকেই বর্তমানে 

রসায়ন বিজ্ঞানের মূলভিভি মনে করা হয় এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই বিগত 

অদ্ধ-শতাব্বীতে রসায়নের এত দ্রুত প্রসার সম্ভব হইয়াছে । মেগডেলিফ বলেন, 
প্যদি ক্রমবদ্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে মৌলসমূহ সজ্জিত কর! হণ তাহ! 
হইলে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট বাব্ধানের পর মৌলসমূহের একই রকম রাসায়নিক 
ধর্মের বিকাশ ঘটে। অতএব পারমাণবিক গুরুত্ব পরিবর্তনের সহিত মৌল- 
সমূহের রাসায়নিক ধর্ম আবর্তনশীল হইয়া থাকে ।” ইহাকে পধ্যায়-সুত্র বা 

আবর্তন-প্রণালী বলে। অর্থাৎ, পারমাণবিক গুরুত্ব যদিও একদিকেই বুদ্ধি 
পাইতে থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যবধানের পর মৌলের ভিতর আবার পুরাতন 

রাসায়নিক ধর্ের প্রকাশ দেখা যায়। ইহার অর্থ, মৌলের ধশ্ম উহার পারমাণবিক 
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গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। যতই পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে মৌলের 

ধর্শমেরও ততই পরিবর্তন হইতে থাকে । কিন্তু পারমাণবিক গুরুত্বের কোন 

নির্দিষ্ট পরিমাণ বুদ্ধির পর মৌলসমূহের আবার পুরাতন মৌলের স্তায় ধর্শের 

বিকাশ দেখা যায় । 

মেগ্ডেলিফ, এই সুত্রটিকে আটটি ধারাতে সন্নিবেশিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই 

ধারা কয়টি হইতেই মৌলসমূহের পর্য্যাযগত বিভাগের সম্পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া 
সম্ভব। 

১। মৌলসমূহকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব অন্তসারে সাজান হইলে 
নির্দিষ্ট ব্যবধানের পর সদৃশগুণসম্পন্ন মৌলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই- 
ভাবে সদৃশগুণসম্পন্ন মৌলসমূৃহকে কয়েকটি শ্রেণীতে (01০80) বিভক্ত করা 

হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাপার্ণ পম্মগুলি একই রকমের । 

২। যে সমস্ত মৌলের রাসাধনিক ধন্মে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাদের 
পারমাণবিক গুরুত্ব প্রা সমান হয় (75, 0০, ট?) অথব। তাহাদের গুরুত্বের 

ব্যবধান প্রায় সমান হয় 0, 1২১, 09)। 

৩। পারমাণবিক গুকত্ব অন্ুযাঁধী মৌলসমুহ সাজানোর ফলে যে সমস্ত 
সদৃশগুণসম্পন্ন মৌল এক গোগিতে স্থান পায়, তাহাদের যোজ্যতাও সমান 

হইয়। থাকে । 

৪। যে সকল মৌল পুথিবীতে পধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তাহাদের 

পারমাণবিক গুরুত্ব খুব কম। ইহাদের ধন্ম ও প্রর্কৃতি নির্দিষ্ট ৬ অপরিবর্তনীয়। 

উহ।দিগকে বিভিন্ন শ্রেণীর “আদর্শ মৌল” বল। যাইতে পারে । 

৫। পারমাণবিক গুরুত্বের পরিমাণের উপর মৌলের প্রকৃতি ও ধশ্ম নির্ভব 
করে। 

৬। পারিপাখ্িক মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের সাহায্যে অপর একটি 

মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ভুলরূপে স্থির কর! যায়। 

৭। অনাবিষ্কত অনেক মৌলের আভান এই পধ্যায়গত বিভাগ হইতে 
পাওয়া যাইতে পারে এবং (৮) পারমাণবিক গুরুত্ব হইতে মৌলের বিশিষ্ট ধণ্ম ও 

প্রকৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কর! সম্ভব৷ 



১৭২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

লমযাঅ-ালীঃ (1.6 79110016 78019) 

মেগ্ডেলিফের স্থৃত্র অন্থ্যায়ী মৌলসমূহের পর্য্যায়গত বিভাগ দ্বারা একটি 
সারণী প্রস্তুত করা হইয়াছে__ইহাকেই পর্য্যায়-সারণী বলে। মৌলিক পদার্থ- 
গুলিকে উহাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির অনুক্রমে কয়েকটি অস্ুভূমিক 
পংক্তিতে সাজান হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা কম পারমাণবিক গুরুত্ব হাইড্রোজেনের, 

তারপর যথাক্রমে 17, 139, 13, 0, টব, ০0 এবং বু স্থান পাইতে থাকিবে। 

পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধি অনুযায়ী ফ্লোরিণের পরবর্তী মৌল সোডিয়াম ।* 
সোডিয়াম ও লিখিয়ামের ধশ্মগত সাদৃশ্ত খুব বেশী। এই জন্য সোডিয়ামকে 
ঠিক লিিয়ামের নীচে স্থান দেওয়া হয়। এইরকম ধশ্গত সাদৃশ্ের জন্যই 
ম্যাগনেসিয়াম বেরিলিয়ামের নীচে, আলুমিনিয়াম বৌরোনের নীচে, সিলিকন 

কার্বনের নীচে স্তান পাইতে খাকিবে। এইভাবে দ্বিতীষ অন্নুভুমিক পংক্তিটি 
গড়িয়া উঠিবে। পুনরায় সাতটি মৌল অকিক্রান্ত হইলে পটাসিয়ামের স্থান 

সোডিয়াষের নীচে দেওয। যাষ, কারণ ইহার সহিত সোভিযাঁম ও লিথিয়াষের 

বিশেষ সাদৃশ্ঠ বর্তমান । 

স্প্তঃই এই'ভাবে মৌল গুলিকে বিন্স্ত করিলে উহার। কতকগুলি অনুভমিক 

পংক্তিতে এবং কতকগুলি লম্বপৎক্তিতে সন্নিবিষ্ট তইবে। অন্ুভূমিক পংক্তিগুলিকে 
“পধ্যায়” (০1090) এবং লম্বপংক্সিগুলিকে “শ্রেণী” বা “বর্গ” (01901) বলা 

হয়। প্রত্যেক অন্থভূমিক পংক্তি বা পধ্যাের মৌলগুলির ধণ্ম বিভিন্ন এবং 
উহাদের ধন্মসমূহ পারমাণবিক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিতভাবে পরিবর্তনশীল । কিন্ত 

প্রত্যেক লম্বপংক্তি বা শ্রেণীর অন্তর্গত মৌলিক পদার্থগুলির ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য 

বন্তমান এবং উহাদের ধন্মগুলি একই প্রকারের ; উহাদিগকে এক পরিবার বা 

গোষ্ঠীর অন্তুক্ত মনে করা যাইতে পারে। 

মেগ্ডেলিফের সারণীর প্রথম পধ্যায়ে কেবলমাত্র হাইড্রোজেনকে স্থান দেওয়| 

হইয়াছে । উহাকে সারণীর অন্যান্য ঘৌল হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। কেন 
ন1, উহার প্রকৃতি ও ধর্ম নান! দিক হইতেই স্বতন্ত্র । উহার পরবর্তী পর্যযায়গুলিতে 

যথাক্রমে ৮১ ৮১ ১৮১ ১৮৪ ৩২ এবং ৬াট মৌল বর্তমান। অর্থাৎ সদুশগ্গসম্পন্ন 

মৌলের আবর্তন প্রথম দিকে আটটি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আঠারটি বা বত্রিশটি 

* ত্কালে নিক্কিয় গ্যাস জানা ছিল না। 
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পর্ধযায়-সারণী ১৭৫ 

স্থান অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্ভব হয়। সর্বশেষ পধ্যায়টি অসম্পূর্ণ এবং উহাতে 
মাত্র সাতটি মৌল স্থান পাইয়াছে। অধুনা থোরিয়াম পধ্যায়ে ভারী কয়েকটি মৌল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাদের “আ্যার্টিনাইভ মৌল বলে। ইহারা সকলেই 
তেজস্ত্িয়। 

পর্যযায়-সারণীতে নয়টি লম্বপংক্তি আছে। এই নয়টি শ্রেণীর ক্রমিক সংখ্যা 
শূন্ত হইতে আট। প্ররুতপক্ষে মেগ্ডেলিফের সারণীতে শূন্য শ্রেণীর কোন স্থান 
ছিল না। পরে বামুমগ্লীতে পাচটি নিক্ষিষ গ্যাস আবিষ্কৃত হইলে উহাদিগকে 

একটি নৃতন শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়! সারণীতে যুক্ত কর হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর 
মৌলসমূহেব নিজেদের ভিতর মোটামুটি একট| ধন্নগত সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় পধ্য।য়ে প্রতি শ্রেণীতে একটিমাত্র মৌলের স্থান আছে । এই মৌলগুলি 
এই সকল শ্রেণীর সাধারণ গুণাবলী প্রকাশ করিয়া থাকে । এইজন্য ইহাদিগকে 
বিভিন্ন শ্রেণীর “আদর্শ মৌল? (116 0190775) বলে । 

চতুর্থ পধ্যায়ে আসিয়। পারমাণবিক গুরুত্ব বুদ্ধির অন্তঞ্রমে প্রথম শ্রেণীর 

পটাসিয়াম হইতে সপ্তম শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ পধ্্যন্ত সহজেই পৌছান সম্ভব । কিন্ত 
ম্যা্দানিজের পরবর্তী তিনটি মৌল আয়রন, কোবাণ্ট ও নিকেলেব ধম্মগত সাদৃণ্ঠ 
খুব বেশী অর্থাৎ এক শ্রেণীভুক্ত হওযায় উপযুক্ত এবং উহাদের পারমাণবিক গুরুত্ব 
খুব কাহাকাছি। যদ্দি নিষনানুযায়ী ইহদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীর শ্রেণীতে 

স্থান দেয়া হয তবে সেই সকল শ্রেণীব মৌলের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্ঠ 

থাকিবে না। ইহ! পধ্যাধ-স্তত্্র বিরোধী হইবে। স্ৃতরাং এই তিনটিকে একত্র 

করিয়া একটি নৃতন শ্রেণীভুক্ত (অষ্টম শ্রেণী) করা হইয়াছে । পঞ্চম ও যণ্ট 

পধ্যায়েও এইরূপ তিনটি করিয়া সমধশ্্ী মৌল পাওয়া যাঁয়। উহাদিগকেও অষ্টম 

শ্রেণীতে স্থান দেওয়৷ হইয়াছে । মেগ্ডেলিফ্ এই এত্ররী”-ত্রয়কে “সদ্ধিগত মৌল” 

(781791010179] ৫1700) বলিয়াছেন । বর্তমানে অবশ্য সন্ধিগত মৌল বলিলে 

আরও অনেক মৌলকে ধর। হয়। 

চতুর্থ পর্যযায়ের সদ্ধিমৌল তিনটি (3৩, 0০, [ব?) অতিক্রম করিলে ক্রম- 
বদ্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব অন্যায়ী পাওয়া যায়_-04, 0, 038) 06, 4৪) 
5০, 7311 ইহাদের অবশ্ত পর পর প্রথম হইতে অপ্তম শ্রেণী পধ্যন্ত স্থান 

দ্বেওয়া হইয়াছে । ইহার ফলে কপার পটাসিয়ামের সহিত, জিঙ্ক ক্যালসিয়ামের 

সহিত, ইত্যাদি স্থান পাইবে ; কিন্তু কপারের সহিত পটাপিয়ামের কোন কোন 
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বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের ভিতর অনেক বৈসাদৃশ্তও আছে। সুতরাং 
কপারে পটাসিয়ামের ধশ্ম আবার আবত্তিত হইয়াছে, একথা বলা চলে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ক্যালসিয়াম ও জিঙ্কের বেলাতেও একই কথা বলা যাইতে 

পারে। কিন্তু ব্রোমিনের পরবর্তী মৌল রুবিডিয়াম ঠিক পটাসিয়াম, সোভিয়াম 
প্রভৃতির মত ধন্মসম্পন্ন । সুতরাং, পটাসিয়ামের পর ১৮টি স্থান অতিক্রম করার 

পর উহার সদৃশ মৌল পাওয়া গেল। সেইরূপ ক্যালসিয়ামের পর ১৮টি স্থান 
অতিক্রম করিয়৷ উহার সদৃশ স্ট্রনসিয়াম পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, চতুর্থ পর্য্যায়ে 
সদৃশগুণসম্পন্ন মৌল প্রতি ১৮টি মৌলের অবস্থানের ব্যবধানে আবন্তিত হয় এবং 
এই আঠারটি মৌল নয়টি শ্রেণীতে বিস্তৃত থাকে-_তন্মধ্যে শূন্য শ্রেণীতে একটি এবং 
অষ্টম শ্রেণীতে তিনটি আছে । বাকী প্রত্যেক শ্রেণীতে দুইটি আছে। পঞ্চম 

পর্যযাষেও ঠিক অন্রূপ বিন্যাস দ্রেখা যায়। 

ষষ্ট শ্রেণীতে ৩২টি মৌল আছে । তন্মধ্যে ১৪টি মৌলকে একত্র এক শ্রেণীতে 

স্থান দেওয়! হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ২টি করিষা! মৌল স্থান পাইয়াছে | 
অষ্টম শ্রেণীতে অবশ্ত (095,117, 7) তিনটি সন্ধিগত মৌল আছে। স্রতরাং 

চতুর্থ এবং তদৃদ্ধ পধ্যায়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে দুইটি মৌল আছে। ঘোল ছুইটিকে 
মৃথাক্রমে “৯ এবং “১” দুইটি শাখা শ্রেণীতে বিভন্ত কর! তইয়াছে । যথ।, গ্রথম 

শ্রেণীতে ছু) 1২0, 0৪,--৬ শাখার অন্থর্ত এবং 00, ১৬৪) ৪ £উ৫-2) 

শাখার অন্থুর্ভত। 

৭ম পধ্যায়ে কেবগমাত্র সাতটি মৌল আছে, উহার] “4 শাখ শ্রেণীর অস্তগত। 

পর্ধযায়-সারণীর বৈশিষ্ট পারমাণবিক গুরুত্ব অন্যারী মৌলসমহের 
বিভাগ দ্বার তথ্য সংগ্রহে বা বেজ্ঞানিক অন্রধাবনে কোন সুবিধা হইবে, 

আপাত-দৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রসায়নবিজ্ঞনের 

একটি চিত্র ইহ] হইতে পাওয়া সম্ভব। এই সারণী হইতে যে কেবলমাত্ত 

মৌলসমূহেরই প্রক্কৃতি ও ধণ্ম জান! যায় তাহা নহে, পরন্ত তাহাদের যৌগ- 
সকলেরও ধশ্ম ও গুণাবলী জ্ঞাত হওয়া যায় । মেগ্ডেলিফের বিভাগ পারমাণবিক 

গুরুত্বের অনুক্রমে হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখা যায় এই পধ্যায়গত বিভাগে মৌল- 
সমূহের সমস্ত ধর্মের মোট|মুটি একই রকম আবর্তন হইয়! থাকে । অর্থাৎ এই 
আবর্তন-প্রণালী মৌলসমূহের বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কে প্রযোজ্য । ইহাদের কয়েকটি 

এখানে আলোচনা কর যাইতে পারে । 
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(ক) পারমাণবিক আয়তন 2 এক গ্রাম-পরমাণু পরিমাণ মৌলিক পদার্থের 
আয়তনকে পারমাণবিক আয়তন বলে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক 

আয়তন বিভিন্ন । সাধারণতঃ যে সকল মৌলিক পদার্থের সক্ক্রিয়ত বেশী তাহাদের 
আয়তনও বড়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লোখারমেয়ার দেখান মৌলসমুহের পারমাণবিক 

আয়তন উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের সঙ্গে পধ্যায়ত্রমে পরিবর্তনশীল । 

পারমাণবিক গুরুত্ব ও আয়তনকে স্থানাঙ্ক ধরিয়। চিত্রাঙ্কন করিলে একটি অসরল 

রেখা পাওয়া যায়। এই অসরল রেখাটি বহুশীর্ষ তরঙ্গিত। ইহার শীর্ষস্থানগুলিতে 

সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি সক্রিয় মৌলসমূহ স্থান পাইয়। থাকে । সুতরাং 
পারমাণবিক গুরুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে পারমাণবিক আয়তনেরও আবর্তন হয়। 

শু 

চিত্র ১৬ক-__লোথারমেয়র লেখ 

পারমাণবিক আয়তনের এই একই চিত্র মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব 

বৃদ্ধির সহিত উহাদের অন্যান্য গুণাবলী বা ধশ্মের ক্রমপরিবর্তন প্রকাশ করে। 

মৌলসমূহের তাপ- ও তড়িৎ্পরিবাহিতা, তাপ-প্রপারণ, চৌন্বকগ্রাহিতা, গলনাঙ্ক ও 

ক্কুটনান্ক, উদ্বারিতা, প্রতিসরাহ্ক, ঘাতসহতা৷ ও কাগিন্য, প্রসার্ধ্যতা ও সংনম্যতা, 

যোজ্যত। ও উহাদের আয়নের সচলত। প্রভৃতি বহুবিধ গুণাবলীই ঠিক পারমাণবিক 

আয়তনের মত একই পধ্যায়ক্রমে আবর্তনশীল। প্রাঞ্গ সকল ধম্মেরই এইরূপ 

পুনরাবৃত্তি ইহা! একটা দৈব বা আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে না। সকল ধর্সের 

ক্ষেত্রেই এই নিয়মান্ুবপ্তিতা৷ দেখা যায়। ইহ! বিস্ময়কর হইলেও সত্য, এই সকল 

ধর্মের আবর্তন দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতে আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। 

(থ) তাড়িত-রাসায়নিক ধর্ম ঃ মৌলিক পদার্থের পরমীণু যখন আয়নাকারে 

১২ 
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থাকে তখন হা-ধন্ম্ী অথবা না-ধন্ম্ণ বিছ্যৎভার গ্রহণ করে।. ষে সমস্ত মৌল 
হা-ধন্ম্ী আয়ন স্ষ্টি করে তাহাদিগকে পরাবিহ্যুৎ্বাহী মৌল বলে, এবং না-ধঙ্মী 
আয়ন স্ষ্টিকারী মৌলকে অপরাবিদ্যত্বাহী মৌল বল! হয়। পর্য্যায়-সারণীতে 
দেখা যায় বাঁদিকের মৌলসমূহ সব পরাবিছ্যৎবাহী এবং ডানদিকের মৌলসমূহ 
অপরাবিদ্যৎবাহী। ষে কোন পর্ধ্যায়ে প্রথম শ্রেণী হইতে পারমাণবিক গুরুত্ব 
বৃদ্ধির সহিত যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই মৌলিক পদার্থের পরাবিদ্যুৎগুণ 

কমিতে থাকে এবং চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়! পরাবিদ্যুতৎবাহিতা। সর্ববনিয়ন হইয়া! থাকে । 

আরও অগ্রসর হইলে মৌলিক পদার্থ গুলিতে অপরাবিদ্যুৎগুণের প্রাধান্য দেখা যায় 
এবং সপ্তম শ্রেণীর ক্লোরিণ, আয়োডিন প্রভৃতির অপরাবিদ্যুৎবাহিতা সর্ববাধিক। 

প্রতোক পর্ধ্যায়েই এই একই রকমের আবত্তন দেখা যায়। 

পরাবিহ্যৎ্বাহী মৌলের অক্সাইড সাধারণতঃ ক্ষারজাতীয় হয় এবং অপরা- 
বিছ্যত্বাহী মৌল আঙক্িক অক্সাইড স্থষ্টি করে। সুতরাং উহাদের অক্সাইডের 
প্রকৃতি হইতেই মৌলসকলের তাড়িত-রাসায়নিক ধন্ম জান। যাইতে পারে। 
যেমন £-- 

শ্রেণী যা 1 [৬ ৬ ড়] ড়] 

২ পর্যায় 8 10 4৯1 এ. 7 ও 0 

অক্সাইডের 

সক্কেত. 50) 11609 41505 9105 1৮505 ১০৭ 0050, 

অক্সাইডের তীত্র ক্ষার অযরও অন অমন অম তীব্র 

প্রকৃতি ক্ষার নার (মুছু) অল্প 

স্পষ্টতঃই মৌলিকপদার্থগ্রলির তাড়িত-রাসাযনিক ধন্মটি ধারাবাহিক ক্রমে 
পরিব্তিত হয়। 

(গ) যোজ্যত] £ মৌলসমূহের পর্য্যায়গত বিভাগের সঙ্গে উহাদের যোজ্যতার 
একটা সামঞ্জস্ত আছে। মৌলিক পদার্থ পধ্যার-সারণীর যে শ্রেণীতে বর্তমাঁন সেই 
্রেণীদ্বার1 উহার বোজ্যতা নির্ধারণ করা যায়। 

আযালুমিনিয়াম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, উহার যোজ্যত| তিন। অতএব কোন 
পর্য/য়ে যখন পারমাণবিক গুরুত্ব বাড়িতে থাকে, উহাদের যোজ্যতাও বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়। যোজ্যতা মোটামুটি একটি শ্রেণীগত ধন্ম ॥ যেমন £-- 
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শ্রেণী ঢ.]. ঘা খা [ভ ডা ডা ৬] 

যোজ্যত। ৬ ৮২ ৩ ৪ ৫ ৬ ণ 

দ্বিতীয় পর্যায়ের 

অক্সাইভ 1850 7180 4১1505 5105 2505 50৪ 01505 

কিন্তু হাইড্রাইড ব1 ক্লোরাইড হইতে মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা স্থির 
করিলে উহা প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাড়িয়া আবার কমিতে থাকে 

শ্রেণী ] যা [যা [৬ ৬ ৬] 

যোজ্যত। ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

হাইড্রাইভ [7 -- গানও নল, টালত 50 বা 

ক্লোরাইড [01 7০015 1301 001, 019 0150 . 01 

পর্য্যায়-সারণীর প্রয়োগ 2 মেগ্ডেলিফের পধ্যায়-সারণী নানাদিক দিয়া 
রসায়ন-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিধা তুলিয়াছে। ইহার বহুল প্রযোগ ও আছে'। 

১। যে কোন একটি শ্রেণীৰ মৌ'লক পদার্থগুলির ভিতর অনেক সাদুশ্ঠ 
থাঁকিবেই | শুপু নিজেদের মধ্যে নয়, একই শ্রেণীব মৌল হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন 
যৌগসমূহের মধ্যে ও এইরূপ সাদৃশ্য বা মিল দেখ। যায। একটি মৌলিক পদার্থের 
ধন্ম জান থাকিলে সেই শ্রেণীর অন্য কোন একটি যৌলিক পদার্থের ধন্ম মোটামুটি 

বল। যাইতে পারে । এই শ্রেণীগত সাদ্বশ্ের জন্যা, উহাদের পরীক্গা ও পধ্যবেক্ষণ 

সহজে এবং শিঞুল উপাষে কর। সম্ভব হইঘাছে। প্রত্যেক শ্রেণীতেই উপর হইতে 

নীচের দিকে অগ্রসর হইলে পারমাণবিক গ্রকত্ব বুদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে উহাদের 

পধাবিস্যুৎ্গুণ এবং ধাতব-প্রর্ুতি বাড়িতে থাকে । পঞ্চম শ্রেণীতে নাইট্রোজেন ও 
ফসফরাস অধাতু, আ্যান্টিমনি ও আর্সেনিকে কিঞ্চিৎ ধাতব গুণ বর্তমান, এবং 

বিসাথকে ধাতুরূপেই গণ্য করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ সাদৃশ্যবুক্ত মৌল- 
সমূহ ভিন্ন ভিন্ন মৌল-সমবায়ের সুষ্টি করে-_যেমন, হালোজেন (77, 01, 737, 7) 

(অথবা ক্ষারধাতু (74, ও, ঢং ইত্যাদি )। 
আবার যে কোন পধ্যাযে পদার্থের কোন বিশেষ ধশ্ম নিয়মিতরূপে বাড়িতে 

বা কমিতে থাকে । অতএব কোন পর্যায়ের দুইটি পদার্থের ধশ্ম হইতে উহাদের 
মধ্যবন্তী মৌলের ধন্ম নিদ্ধীরণ সম্ভব । 

"২। পর্্যায়-সারণী রচনাঁকালে মেগডেলিফ, সৃশগুণসম্পন্ন মৌল না পাওয়ায় 
অনেকগুলি স্থান অনাবিষ্কুত মৌলিক পদার্থের জন্য অপূর্ণ রাখিয়া দেন। মেগ্ডেলিফ, 
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বলিলেন, “ভবিষ্যতে এই সকল মৌলিক পদার্থ আবি্কৃত হইবে,” এবং শ্রেণীগত 
সাদৃশ্বা ও পর্্যায়গত বৈষম্য অনুযায়ী তিনি সেই সকল পদার্থের গুণাবলী এবং 

পারমাণবিক গুরুত্ব সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। পরবর্তীকালে সেই সব মৌল 
আবিষ্কৃত হইয়া সারণীর শূন্তস্থানগুলি পূর্ণ করিয়াছে এবং উহাদের প্রকৃতি ও 

পারমাণবিক গুরুত্ব মেণ্ডেলিফের কথান্ুযায়ী হুবহু মিলিয়া গিয়াছে । একটি দৃষ্টাস্ত 
এখানে উল্লেখ করা হইল। চতুর্থ শ্রেণীর জারমেনিয়াম মেণ্ডেলিফের পর্্যায-সারণী 

রচনার সময় অজ্ঞাত ছিল, পরে উইস্কলার উহ! আবিষ্কার করেন। এএকা-সিলিকন, 
(75111009) নামে মেগ্ডেলিফ, উহার প্রকৃতির বিবরণ পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়। 

রাখিয়াছিলেন। যথ] :-_ 

একা-মিলিকন জারমেনিয়াম 

(১) পারমাণবিক গুরুত্ব-_৭২ ণ২"৬ 

(২) *ঘনত্ব-_ ৫৫ ৫:৪৭ 

(৩) অক্সাইড সাদা, সন্কেত ২0 অক্সাইড সাদা, স্ঙ্কেত 0505 
(৪) ক্ষারে অদ্রবণীয় শাবে অদ্রবণীয় 

(৫) আযামিডের সহিত বিক্রিয়া 170] আযাসিডে দ্রব হয় না) 

হইবে না _.. অম্রাজে ড্রব হয় 
(৬) ক্লোরাইড তরল হইবে, তরল ক্লোরাইড, সঙ্কেত 99015 

সঙ্কেত ১014 

(৭) স্ফুটনান্ক ১০০০ ডিগ্রির কম শ্ব্টনাস্ক ৮৬০ 

হইবে, ইত্যাদি 

অনাবিষ্কৃত মৌল সম্পর্কে মেগ্ডেলিফের ভবিস্ুদ্বাণীর এরূপ আশ্চর্য মিলের আরও 

উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

৩। পর্ধ্যায়-সারণীর সাহায্যে অনেক মৌলিক পদার্থের সন্দেহজনক পারমাণবিক 
গুরুত্ব নিঙুলরূপে স্থিরীকুত হইয়াছে ৷ উদ্াহরণম্বৰপ বেরিলিয়ামের কথা ধর! 

যাইতে পারে। উহার তুল্যাঙ্ক-৪-৫। প্রথমে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব 
৩৮%৪-৫-১৩'৫ মনে করা হইত। ইহাতে উহার স্থান তৃতীষ শ্রেণীতে হওয়া 

উচিত, কিন্তু বেরিলিয়ামের তৃতীয় শ্রেণীর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। মেগডেলিফ, 

উহার ধর্মের সাদৃশ্ঠ অন্সারে উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দেন এবং উহার 
পারমাণবিক গুরুত্ব ২১৪৫৭ স্থির করেন। উত্তরকালে এই সংখ্যাই পরীক্ষা 
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দ্বারা সমথিত হইয়াছে । এইরূপ পারমাণবিক গুরুত্ব সংশোধনের আরও দৃষ্টান্ত 
আছে। 

“পর্যযায়-সারণীর ভ্রুটি”গ $ অনেক দিক হইতে পর্ধ্যাক্স-সারণীটি খুব 

সম্তোষজনক হইলেও উহার ভিত্তর কতক গুলি ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। 

১। যদিও পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির অঞক্রমে মৌলসমূহকে সাজান হইয়াছে, 
তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেণীগত সাদৃশ্ত বজায় রাখার জন্য এই নিয়মের 
ব্যতিক্রমও হইয়াছে । যেমন £__ 

আরগন - ৩৯৯ কোবান্ট _ ৫৯ টেলুরিয়াম _ ১২৭৬ 
পটসিয়াম - ৩৯১ নিকেল ₹ ৫৮৭ আয়োডিন ১২৬৯ 

অধিকতর পারমাণবিক গুরুত্ব সত্বেও আরগন ইত্যাদিকে যাহাদের পারমাণবিক 

গুরুত্ব কম সেই সকল মৌলের পূর্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
২। হাইড্রোজেনকে পধ্যায-সারণীতে কোন নিদ্দিষ্ট স্থান দেওয়া শক্ত। 

কখনও ক্ষার ধাঁতর উপবে প্রথম শ্রেণীতে আবার কখনও হ্াযালোজেনদের সহিত 

, সপ্তম শ্রেণীতে উহাকে স্থান দেওয়া হয়। বস্ততঃ উভগ্ব স্থান অধিকার করার 

মত উহার কতকগুলি গুণ বর্তমান । 

৩। তৃতায় শ্রেণীতে একটিমাত্র স্ানে ১৪টি বিরল-মুত্তিক মৌলকে স্থান দিতে 
হইয়াছে । এই ১৪টি মৌলের ধন্মগত সাদৃশ্য এত বেশী ষে সবগ্তলিকেই একরকম 

মনে হয। সেইজন্য উহাদের একশ্রেণীতে স্থান হইয়াছে । কিন্তু উহ। পর্যায়গত 

বিভাগের মূল-নীতিবিরোধী সন্দেহ নাই। 

৪| যথেষ্ট পরিমাণ সাদৃশ্ত না থাকিলেও অনেক মৌলিক পদার্থ এক শ্রেণীতে 
স্থান পাইয়াছেঃ যেমন ক্ষারধাতু সোডিয়াম এবং ন্বর্ণ একই লম্বপংক্তিতে বর্তমান । 

আবার কোন কোন সমধন্মী মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন শ্রেণীতে লন্গিবিষ্ট হইয়াছে, 
যেমন বেরিয়াম ও লেড। 

,  মেগেলিফের পর্যায়-সারণীর পূর্বোক্ত ক্রুটি আর বর্তমানের সারণীতে নাই। 
কারণ পরমাণুর গঠন জানিবার পর পধ্যায়-স্ত্রটিই বিজ্ঞানীরা পরিবর্তন করিয়া 

দিয়াছেন £-_ 

“মৌলিক পদার্থসমূহের ধর্মের পর্য্যায়গত আবর্তন পরমাণু ত্রমাঙ্ক অন্থুসারে 
হইয়া থাকে ।* 

ইহাই নৃতন পর্যযাক়-্থত্র। অর্থাৎ, পারমাণবিক গুরুত্বের পরিবর্তে পরমাণু: 
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ক্রমাঙ্ক অন্থ্যায়ী মৌলসমূহ সঙ্গিত হইবে। ইহাতে সারণীতে পারমাণবিক 
গুরুত্বের যে ব্যতিক্রম ছিল তাহা আর থাকে না, বিরলমৃত্তিক মৌলসমূহের স্থান 

পাওয়ার কোন অন্থবিধা থাকে না এবং সোডিয়াম ও স্বর্ণের পরমাণু গঠনের 

সামণুস্ত থাকার জন্য একই শ্রেণীতে স্থান লাভ করা সম্ভবপর । 

পর্য্যায়-সারণীতে হাইড্রোজেনের অবন্থিতি £ সারণীতে হাইড্রোজেনের 
স্থান স্থির করা একটি কঠিন সমস্তা। হাইড্রোজেন একযে জী, পরাবিদ্ধযৎ্বাহী এবং 
ক্ষারধাতুসমূহের মত অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। সুতরাং উহাকে প্রথম শ্রেণীতে 
স্থান দেওয়া অযৌক্তিক নয়। কিন্ত প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে হাইড্রোজেন 
থাকিলে উহার পরবন্তী মৌল হিলিয়াম শূন্য শ্রেণীতে থাকিবে । হাইড্রোজেন এবং 
হিলিয়ামের মধ্যে ছয়টি স্থান শূন্য থাকিবে । ইহা পধ্যা-হুত্র-সঙ্গত হইবে না। 

পক্ষান্তরে হাইড্রোজেনের কতক গুলি ধন্ম হালোজেনের অন্তরূপ। সেই কারণে 

উহাকে গ্পপ্তম শ্রেণীর শীষে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। হালোজেনদের মত 
উহার অণু দ্বিপরমাণুক, উহা অধাতু । হালোজেনের মতই উহা অনেক ধাতুর 
সহিত মিলিত হইয়া হাইড্রাইড উৎপন্ন কবে। কোন কোন গলিত ধাতুর, 

হাইড্রাইভ (17) তডি২বিশ্লেষণের সমষ হ্ালোজেনের মত হাউডোজেন 

আানোডে আসিয়া! সঞ্চিত হর। জব পদার্থেব অণু হইতে হাইড্রোজেন 

হ্যালোজেন দ্বারা গ্রাতিস্থাপিত হয। পরন্ত সপুম শ্রেণীভে স্থান দিলে পর্যায়- 

সারণীতে মধ্যবর্তী কোন শৃহ্ব স্থান থাকে না। কিন্ধ ভাইড্রোজেন বিজারক, 

হালোজেন জারক, হাইড্রোজেন হ-ধন্মী আয়ন কৃষ্টি করিতে পাবে, হালোজেন 
তাহা পারে না। 

হাইড্রোজেনের এইরূপ বহু রকম ধশ্ম থাকায় উহাকে সমস্ত সারণীর মূল বলিয়! 
সারণীর শীর্ষদেশে মধ্যস্থলে স্থান দেওয়াও অনেকের মত। 



দ্বিতীয় খণ্ড 

অধাতব মৌল 

সাগুকশা আধ্যায 

হাইড্রোজেন 
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খুব সম্ভবতঃ ধোড়শ শতাব্দীতে পারাসেলসাস্ হাইড্রোজেনের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু হাইডজেন যে একটি মৌলিক পদার্থ ১৭৬৬ থৃষ্টাবে 

ইহা ক্যাভেগ্ডিস্ সর্ববপ্রথমে প্রমাণ করেন। 

প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন প্রায় সর্বদাই অন্ান্ত মৌলের সহিত সংযুক্ত 

'মবস্তার থাকে । হাইড্রোজেনের বে সমস্ত যৌগ সচরাচর পাওয়া যাঁয় তাহাদের 

মপ্যে জল, পেট্রোলিয়াম এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আগ্নেঘগিবি বা! পেট্রোলিয়াম খনি হইতে নিগত গ্যাসের ভিতর খুব সামান্ত 
পরিমাণ ভাইড্রোজেন মৌলা বস্থা থাকে । 
০১৭-১। প্রস্ততি ঃ হাইড্রোজেন নানা উপায়ে উৎপাদন করা সম্ভব। 

প্রথমতঃ ল্যাবরেটরীতে নে ভাবে উহ সাপারণতঃ তয়ারী হয় তাহাই আলোচন! 

করা হইবে। 

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ ছুই-মুখ-বিশিষ্ট একটি উল্ফ-বোতলে খানিকটা 
দন্তার ছিবড়া (৫1500126059 210০) লও 1 কর্কের সাহায্যে বোতলের একটি মুখে 

একটি দীর্ঘনাল ফানেল (৮:1506 £8177৩1) এবং অপর মুখে 'একটি বাঁকান নির্গম- 

নল জুড়িয়া দাও (চিত্র ১৭ক)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কর্ক এবং নলগুলির 
ংযোগ যেন সম্পূর্ণ বায়ুরোধী (৪7-5800) হয়। কারণ, তাহা না হইলে 

হাইড্রোজেনের সহিত বাফ্ধু মিশিয়া গিয়া একটি বিস্ফোরক মিশ্রণে পরিণত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে । নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর ভিতরে 

জলের নীচে রাখিতে হইবে । ইহার পর দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু 
সালফিউরিক আযাসিড উল্ফ-বোতলের ভিতরে ঢালিয়! দাও। আযসিভের পরিমাণ 
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এমন হওয়া উচিত যেন দস্তার ছিবড়াগুলি সম্পূর্ণ আবৃত থাঁকে এবং দীর্ঘনাল- 
ফানেলের প্রাস্তটি আযাসিডে ডুবিয়৷ থাকে, নচেৎ এই ফানেলের ভিতর দিয়াই 
হাইড্রোজেন বাহির হইয়। ষাইবে। আযালিড জিঙ্কের সংস্পর্শে আসিলেই 
রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ত হ্য় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

75+17590+-2290++ চাও 
উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রথমে বোতলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নির্গম-নলের 

ভিতর দিয়! বাহির করিয়া দেয়। বাতাস বাহির হইয়া! যাওয়ার পর নির্গম-নল 

চিত্র ১৭ক-_হাহড়েজেন প্রস্তুতি 

দিয়া হাইড্রোজেন আসিতে থাকে এবং গ্যাসজ্রোণীর জলের ভিতর দিয়া ধুদ্বুদের 
আকারে উঠিতে থাকে । একটি গ্যাস-জার জলে সম্পূণ ভন্তি করিয়া যেখানে 

গ্যাসের বুদ্বুদ বাহির হইতেছে সেখানে উপুড় করিষা ধব। হাইড়োজেন 
তখন এই গ্যাস-জারের জল অপসারিত করিয়া সেই পাত্রে সঞ্চিত হইতে 

থাকিবে। প্রথম গ্যাস-জারটি হাইড্রোজেন পুর্ণ করিয়া উহাতে একটি জ্বলন্ত 
কাঠি প্রবেশ করাইয়া দাও। যদি বিস্ফোরণ হয় তবে বুঝিতে হইবে উল্ফ- 
বোতলের অভ্যন্তরের বায়ু সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় নাই। আরও খানিকক্ষণ 

হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া ভিতরের বাতাসকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দাও। 

অতঃপর কয়েকটি গ্যাস-জার প্রথমে জলপূর্ণ করিয়া পরে জল অপসারণ দ্বার 

হাইড্রোজেন গ্যাসে ভণ্তি করিয়া লও এবং ঢাঁকনী দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া 
উপুচ্চ করিয়া রাখ। ল্যাবরেটরীতে সাধারণত: এইভাবেই হাইড্রোজেন প্রস্তত 
করা হয়। 



হাইড্রোজেন ১৮৫ 

উল্ফ-বোতলের সাহায্যে হাইড্রোজেন উৎপাদনের একটি প্রধান অস্থুবিধা 
এই যে জিঙ্ক যতক্ষণ আযাসিডের সঙ্গে থাকিবে ততক্ষণই হাইড্রোজেন উৎপন্ন 
হইতে থাকিবে। যে কোন সময়ে প্রয়োজনান্যায়ী এবং নিয়মিত পরিমাণে 

হাইড্রোজেন পাওয়ার জন্য ল্য/বরেটরীতে আজকাল কিপ.যস্ত্রের বহুল ব্যবহার 

হয়। কিপ্বযন্ত্রটি দুইটি অংশে তৈয়ারী ( চিত্র-১৭খ )। নীচের অংশে দুইটি 
গোলারুতি বালব (“খ" ও গণ” ) একত্র যুক্ত থাকে এবং উপরের অংশে আর একটি 

গোলাকরুতি বালব (“ক”) থাকে । উপরের এই বাল্বটির নীচের দিকে একটি 

দীর্ঘ নল যুক্ত আছে। ইহা সর্ধনিষ্ন বাল্ব "গ”এর ভিতরে গিয়। শেষ হইয়াছে। 
এই ছুইটি অংশের সংযোগটি অবশ্তই খুব দৃঢ় এবং বায়ুরোধী। মধ্যস্থ «" 

বাল্বের একটি নিম পথ আছে। উহাতে একটি কর্কের সাহায্যে একটি 

স্টপককৃ জুডিয়! দেওয়া হ্য়। নীচের গ"” বাল্বেরও একটি বহিঘ্র্ণর আছে, 

উহ1 একটি কর্ক দ্বারা আটিষা দেওয়া হয, প্রয়োজন হইলে এই কর্ক খুলিয়! 
ভিতরের আযাসিড বা তরল পদার্থ বাহিব করিযা লওয়। যাষ। 

মধ্যস্থ থে" বাল্বের ভিতরে প্রথমে কিছু 

জিক্কের টুকরা রাখা হয়। তাহার পর স্টপককৃটি 

খুলিযা রাখিয়। উপরের বাণ্বে লঘু সালফিউরিক . 

আযপিড ঢালিঘা দেওয়া হয়। এই আপিড 

নল বাহিয। প্রথমে নীচের বাল্্বে আসে এবং 

উহ। পূর্ণ হইয়। গেলে মধ্যস্থ "” বাল্বে প্রবেশ 

লাভ কবে । এইখানে জিঙ্কের সংস্পশে আামিড 

আসিলেই হাইডোজেন উৎপন্ন হইতে থাকে । 

প্রথমে স্টপককের ভিতর দিয়! ৭" বাল্বের বায়ু 

বাহির হইয়। যায এবং পরে হাইড্রোজেন গ্যাস 

নির্গত হইতে থাকে । এইভাবে হাইড্রোজেন 
পাওয়া যায়। চিত্র ১৭খ__-কিপ. মন্ত্র 

প্রয়োজন শেষে স্টপককৃটি বন্ধ করিয়া দিলে, “খ বাল্বে যে হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন হয় তাহা বাহির হইতে ন। পারিষা আসিডের উপর চাপ দিতে 

থাকে। ইহার ফলে অ্বাসিভ নীচের দিকে নামিয়া যায় এবং নিয়স্থ 

বাল্বের আযাসিড নল বাহিয়া উপরের “ক” বাল্বে আসিয়া জড় হয়। 
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মধ্যস্থিত বাল্বের জিঙ্কের সংস্পশ হইতে আাসিভ সরিয়া গেলেই হাইড়োজেন 
উত্পাদন বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইলে কেবল 
স্পককৃটি খুলিলেই চলিবে । কারণ, স্টপকক্ খুলিলে ম্বাভাবিক নিয়মে আবার 
আযাসিড মধ্যস্থ বাল্বে আসিবে এবং পূর্বের মত জিঙ্কের সহিত ক্রিয়ার ফলে 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিবে। কিপ্যস্ত্রের সাভীয্যে এইভাবে ইচ্ছানুযায়ী 
প্রয়োজনান্ুরূপ হাইড্রোজেন পাওয়ার সুবিধা হয়। 

জিঙ্ক ও সালফিউরিক আযাসিডের সাহায্যে যে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় 

তাহা বিশুদ্ধ নয়। জলীয় বাম্প ছাড়াও আরও অন্যান্য গ্যাস, যেমন আরসাইন 

১৪7৪), ফস্ফাইন (7.), হাইড্রোজেন সালফাইভ (7১), কার্বন ভাই- " 
অক্সাইভ (00) প্রভৃতি খুব অল্প পরিমাণে উহার সহিত মিশ্রিত থাকে। 

বিশুদ্ধতর গ্যাস পাইতে হইলে এই হাইডোৌজেনকে যথাক্রমে লেড নাইট্রেট, 

সিলভার সালফেট ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইভ দ্রবণ এবং সর্বশেষে গাটু 

সালফিউরিক আযাসিডের ভিতর দিঘা চালন। করিয়া দৌতি করিযা লইতে হয়। 

এই সকল দ্রবণ কতকগুলি গ্যাসপাবকের (0৫৯-৮৫১/০$) মধ্যে রাখি হাই 

ড্রোজেনকে বুদরদের আকারে উহাদের ভিতর দ্যা পরিচালিত করা হয়। ইহাতে | 

উপরোক্ত গ্যাসগুলি শোবিত হইয| যায়। (ক) লেড নাইট্রেট [1.১ দুরীভূত করে। 

থে) সিলভাব সালফেট 45517, ও 1778 দুর কবে। গে) পটাফ্যাম হাইডুপ্পাইভ 

505, 005 ইত্যাদি এবং সালফিউরিক আপমিড জলীয় বাষ্প শোষণ কবে ! 

৭-২। হাউতভ্া্েন্ন শুস্ভত্িল্র অনুগান্য শঁপালী £ 
তিন রকম পদার্থ হইতে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন উৎপাদন কর। যাইতে পারে-_ 

(ক) আাসেড, (খ) ক্ষারজাতীয় পদার্থ এবং গে) জল । 
(ক) আযানিড হইতে 2 আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জিদ্ক ও সালফিউরিক 

আযাসিভ সহযোগে সহজেই হাইড়োজেন উৎপাদন সম্ভব । কিন্ত জিষ্কের পরিবর্তে 
অন্তান্ত অনেক ধাতু এবং সালফিউরিক অআ্যাঁসিডের বদলে অন্তান্ত কোন কোন 
আযাসিডও ম্বাভাবিক উষ্ণতায় এই গ্যাস উৎপন্ন করে। নিম্ে এইরূপ কয়েকটি 

রাসায়নিক বিক্রিগ্নার উদাহরণ দেওয়া হইল । 
10 42170172005 2 

20420275057 20 (02া7505)5 + নু 
আযসেটিক জিঙ্ক 
আযামিড আমিটেট 



হাইড্রোজেন *৮৭ 

21£+ ঢ১০04-115904+ নও 
[০ +217001 7- 7601251+ 75 

219 4+20017- 282017+ 75 

ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

(খ) ক্ষার হইতে £ জিঙ্ক আযলুমিনিয়াম, টিন প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু ব1 

ধাতৃকল্প কষ্টিক সোডা জাতীয় তীব্র ক্ষার হইতে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় হাইড্রোজেন 

উৎপন্ন করে। যেমন, | 
£20+28%0০7 _2060019)5 + চাও ন্ 

24৯14 2২0 + ঠা 5০7 204102+ 3175 
১1+2২৬০ ৮ + চ১০ ক ও৪9/093 +27ও 

এই সমস্ত বিঞ্িয়াতে জিঞ্চ, আযলুমিনিয়াম প্রভৃতি বিচুণ অবস্থায় ৫950 

ব্যবহার কর। প্রয়োজন । 

(গ) জল হইতে £ জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার নানাপ্রকার 
উপয় আছে । 

(১) বিভিন্ন উদ্ণতাম বিভিন্ন ধাতুর সাহাম্যে ভল হইতে হাইড্রোজেন পাওয়া 
বায়। যেমন, স্বাভাবিক উষ্কতায নোভিয়ান, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতু জল 

হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন কবে। 
25 +201১0- 28077] 
7214 521756)-5513011 +175 
0৮+2]7,0 _000)1])5+ 715 ইত্যাদি । 

এই সকল ধাতুর সহিত জলের বিক্রিয়া খুব দ্রুত এবং তীর্রতার সহিত সম্পন্ন 
হয় বলিয়া! অনেক সমব বিক্ষোবণ হয়। সেইজন্য প্রায়ই এই ধাতৃগুলি পারদের 
সঙ্গে মিশ্রিত করিয়! পারদসহ্কর (21079162107) রূপে জলে দেওয়া হয়। 

পরীক্ষ্ষা৪ ছোট ছোট কেক টুকবা সোটিযাম খল-ম্ুড়িব সাহায্যে পারদেৰ সহিত 
উত্তমৰপে মিশিত কবিয়া লও । এই মিশিত পাবদসঙ্কব কঠিন আকাবেব হইবে । ইহাব কয়েকটি 

টুকরা একটি পাত্রে জল রাখিয়া উহাতে ছাড়িয়া দাও । জলেব নহিত বিনিয়াব ফলে হাস্তে আন্তে 

হাইড্রোজেন উঠিতে থাঁকিবে। একটি গাস-জার জলপূর্ণ কবিয়া উহার উপরে ধরিলে হাইড্রেজেন জল 
অপসারিত করিয়া এই গ্যান-জারে সঞ্চিত হইবে। 

ফুটন্ত জলে ম্যাগনেসিয়াম ব' আযালুষিনিয়াম চূর্ণ দিলেও হাইড্রোজেন 
পাওয়া যায় ৫ 

2/11+ 06 509 7 28100 170)59 + ও] ও 

[15+20750-14500917)57+ 75 



১৮৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়! অথবা উত্তপ্ত লৌহচুর্ণের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প 
€(স্টীৰব) পরিচালিত করিলেও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। লোহিত-তণপ্ত কার্বনের 

(৮০ 1,0 ০৫১০) সহিত জলীয় বাম্পের বিক্রিয়াতেও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। 

1৬165427509 75 1200917)9 + 75 

37767417209 7 76৪90) + কানু 

০ +1750) 0০0) + 172 

পরীক্ষা ৪ ছুই-মুখ-খো।লা অপেক্ষাকৃত মোটা একটি শক্ত কাচের নলের ভিতবে কিছু 

লৌহচুর্ণ লও । নলটি একটি চুীতে রাখিয়া দাও । উচ্নাৰ দুটি মুখে দুইটি কর্কেব ভিতব দিয়া 
দুইটি সরু কাচ-নল ভুড়িযা দাও | ইচাদেব একটি কাঁচনল বাঁকাইয়! ছিপিবদ্ধ একটি আংশিক 

জলপূর্ণ কৃপীব সহিত যুক্ত করিযা দাও €চিব্র ১৭গ)। অপব প্রান্থেৰ কাচ-নলেৰ শেষ অংশর্টি একটি 

গ্যাস-দ্রোণীর জলেব মধে। প্রবেশ কবাইযা দীও । চু্বীটি এখন প্রজ্ঞলিত কবিয়] দাও, লৌহচণ উত্তপ্ত 
হইযা। উঠিবে । কুপীব জলটি এখন দীপ-সাহাষো যুটাইতে থাক । জলীষ বাম্প তখন নলেব ভিতব 
দিয়া উত্তপ্ত লৌহচর্ণেব উপব আসিতে থাকিবে এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হউবে। লৌচ্চর্ণ একপ্রকার 
কঠিন অক্সাইডে পরিণত হইযা যাইবে । উৎপন্ন হাঈডোজেন নিগম-নল দিয়া আসিযা বুদবুদেৰ 
আকারে জলেব ভিতব দ্রিয। বাহিব হইত থাঁকবে। একটি জলপুর্ণ শাস-জাঁব উপুড কবিযা ধাঝলে 

এই গ্যাস উহাতে সঞ্চিত হইবে । 

॥ 

রি 73 

রা ওটি ললি ই 

॥ 

৮৬ 
ললঙ 

ও 

8242 2 

॥ 1 রর 

8১৮ 

৮: চি ) 

1 ভিত নব 

ৰ ৮ 1 

% 

চিত্র ১৭গ-_ পৌহচুণ ও জলীস্ বাম্প হঈনে হাইড্রোজেন পরস্থৃতি 

, (২) ধাতব হাইড্রাইভসমূহ (পাতু এবং হাইড্রোজ্েনের যৌগ) খুব 
সহজেই জলের সহিত রাপসারনিক বিক্রিয়।'করে এবং হাইড্রোজেন উৎপাদন 

করে। যেমন, 

0৪175 + 21720 - 08(0177)5+ 21705 

ও) 7৮20 72011 + নিও 



হাইড্রোজেন ১৮৯ 

(৩) বৈছ্যৃতিক বিশ্লেষণের ফলে জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়1 

যায়। জলের অণুগুলির কিয়দংশ আয়নিত অবস্থায় থাকে এবং ভড়িতপ্রবাহের 
ফলে ক্যাথোড- বা অপরা-প্রান্তে হাইড্রোজেন নির্গত হয়। 

1720)-1]77++017- 

ক্যাথোডে £ আনোডে £ 

[++ ]ুনূ 2017 71750) +0+ 26 

2] 20)- 09 

কিন্ত জল স্থপরিবাহী নয় বলিষ! বিহ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্তুদ্ধ জল হইতে 

হাইড্রোজেন পাওয়া শক্ত । বিশুদ্ধ জলের পরিবন্ঠে যদি কোন আসিড ব1 ক্ষার- 

জাতীয় পদার্থের লঘু দ্রবণ তডিৎ বিশ্লেষিত করা যায তাহা হইলে সহজে 

হাইড্রোজেন পাওয়] সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত জলই বিশ্লেষিত হয়। 

পরীক্ষা ১: আ্যাসিডের তডিৎ-বিশ্লেষণের জন্য ১৭ঘ চিত্রান্যাধী একটি 
“যন্ত্রের প্রয়োজন। একটি কাচপাত্রে লখু সালফিউরিক ত্যাসিড লও । এই 
আসিডের ভিতর ছুইটি প্রাটিনাম্রে পাত 

নিমজ্জিত থাকিবে । এই পাত দুইটি তারেব 

সাহায্যে বাহিরে ব্যাটারীর সহিত ঘুক্ত করাব 

ব্যবস্থ। থাকে । প্রত্যেকটি প্র্যাটিনাম পাতের 

উপর এক-মুখ-বন্ধ একটি অপেক্ষাকৃত মোটা 
কাচের নল লঘু সালফিউরিক আযাসিডে সম্পূর্ণ 
ভরিয়া লইয়। উল্টা! করিয়া রাখ । প্রত্যেকটি 

নলের উপরের অংশে একটি স্টপককৃ লাগান 

থাকিবে । এই স্টপককের সাহায্যে গাস 

বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

প্রাটিনামের পাত ছুইটি এখন কোন ব্যাটারীর 

পরা- ও অপরা'-প্রান্তের সহিত জুড়িয়। দিলে 

বিছ্যুৎপ্রবাহ চলিতে থাকিবে এবং আানোডে চিত্র ১৭ঘ-_তড়িৎ-বিল্লেষণ 

অক্সিজেন ও ক্যাথোডে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন হাইড্রোজেনের 

আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ হইবে। 

সারার 

টা শে 

শু নি 

1011] 11. 

11 |||] [1111 
॥ $ 
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১৯০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

যদিও আলিড লওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহার কোন পরিবর্তন হয় না। জলের 
বিশ্লেষণের ফলেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। 

পরীক্ষা ২: উপরোক্ত যন্ত্রে আসিডের বদলে যদি কোন ক্ষার লওয়! হয়, 
তাহা হইলেও ভড়িত্প্রবাহ দিলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। 

কেন শা, 

[32(017)59- 032৮৮472077 

আনোডে £ 2017- »17,0)+0+20 

কাধোডে £ 139++ ৮-130-26 

13772175007 12005) 54175 

১০ 50 লমু5+0 
অথব।, 21750215705 

বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন এই বেরিয়াম হাইড্রল্সাইছ ছবণের তড়িদ্-বিশ্লেষণের 

ছারাই তৈয়ারী হয়। কাথোছে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হম তাহ। ভ্রমান্থয়ে উত্তপ্ধ 

প্রাটিনাম-জালি, কঠিন কষ্টিক- 
পটাস, ফস্ফরাস পেন্টোক্সাইড 

ইত্যাদির উপর দিয়া পরিচালিত 

করিলে অখ্জিজেন, জলীয় বাষ্প 

ও অন্যান্ত গ্যাস দূরীভূত হয়। 

পরে উহৃকে প্যালাডিয়ামের 

ছোট ছোট পত পরিপূর্ণ একটি 

বাল্বের ভিতর প্রবেশ করান 

হয়। প্যালাডিযাম হাইড্রোজেন 

গ্যাসটি শোষণ করিয়া লয়। অন্ঠান্ত গ্যাস শোধিত হয় না। প্রয়োজন/হুসারে 
উক্ত প্যালাভিয়াঁম উত্তপ্ত করিলেই বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। 

২০৭২০। ভ্প্রিকি শল্ভিমাতণে হ্াাইক্োজেল্ন শ্রস্ভভ্ 
বলল 2 অনেক রাসায়ণিক শিল্পে প্রভূত পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্রয়োজন হয়| 
অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন পাইতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্ট প্রণালীর সাহায্য 
লওয়া হয়ু। 

বস্ প্রণালী (7০807 7900888) 2 এই প্রণালীতে জলীয় বাম্প 

চিত্র ১৭৬-_বিশদ্ধতম হাডোজেন 



হাইড্রোজেন ১৯১ 

লোহিত-তপ্ত কোক-কয়লার উপর পরিচালন! করিয়! ওয়াটার-গ্যাস প্রথমে তৈয়ারী 
করা হয়। ওয়াটার-গ্যাস কার্বন-মনোক্সাইভ ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ । 

০+10720)7- ০09+175 

এই ওয়াটার গ্যান আরও অতিরিক্ত জলীয় বাশ্পের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

উত্তপ্ত লৌহ-অক্মাইড ও ক্রোমিয়াম অক্মাইডের (প্রভাবক ) উপর দিয়া পরিচালিত 

করিলে কার্বন মনোক্সাইড ডাই-অক্মাইডে রূপান্তরিত হইয়। যায় এবং আরও 

হাইড্রোজেন পাওয়া যাঁয়। ৰ 

(০0) + 9) + 80560) - 002 +2175 

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণটি অতিরিক্ত চাপে জল, কষ্টিক 

সোড। ও কিউপ্র।স-ফর্ষেটের দ্রবণের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে উহার কার্বন 

ডাই-অক্সাইড ও মনোক্স।ইড দ্রবীভূত হইয়। যায় এবং হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। 

টি লেন প্রণালী (1,879 7১9688৪) 2 প্রায় ৮০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলীয় 

বাষ্প লৌহচুণের উপর দির! পরিচালন] করিলে হাইড্রোজেন পাওয়া! যায়। লৌহ 

এই বিক্রি্জার ফলে আযরন অক্মাইডে পরিণত হয। 
317৩4 ১0 -517650++ পুত ও 

এই সঙ্গে অপব একটি যন্ত্রে, উন্তপু কোক ও জলীয় ব।স্প হইতে ওয়াটার-গ্যাস 
তৈত্বারী কর! হর়। এখন এই ওয়াটার-গ্যাস আযফ়রুন অব্মাইডের উপর দিয়া 

পরিচালনা করিলে অক্সাইড পুনরাদ লৌহে পরিবন্তিত হইয়া যায়। লৌহ আবার 

পূর্ব্বের গ্ভায হাইড্রোজেন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এইবূপে পরপর জলীয় বাম্প 

ও ওয়াটার গ্যাস ব্যবহারে উত্তপ্ত লৌহের সাহায্যে হাইড্রোজেন প্রস্থত কর! হয়। 

63094 + 200 + 2112 » 317৩4217560) + 20092 

সাধারণ খাগ্ভ লবণের ভড়িৎ-বিশ্লেষণ 2 লাধারণ খাগ্ভ লবণের 
(901) দ্রবণ বিদ্্যুত্বাহী। অতডিৎবিশ্সেষণ দ্বারা ইহ। হইতে ক্যাথোডে 

হাইড্রোজেন ও কষ্টিক সোড। পাওয়া! যায়। কঠিক সোড। শিল্পে সর্বদাই 

হাইড্রেজেন পাওয়া অপ্তব। সোডিয়াম সন্বদ্ধে আলোচনার সময়ে ইহার বিস্তারিত 

বিবরণ পাওয়া যাইবে। 

ক্যালপিয়াম হাইডাইডের সাহাষ্যে জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করার 

পদ্ধতিকে হাইড্রোলিথ প্রণালী বলে। সিলিকন ও কাষ্টিক সোডা হইতে 
হাইড্রোজেন উৎপাদন করার উপায়টি “সিলিকন প্রণালী” বলিয়া খ্যাত। এই 



১৯২ মাধ্যমিক রপায়ন বিজ্ঞান 

সকল উপায়ে কোন কোন সময় অল্লাধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন উৎপাদন 
করা হয়। 

এ ১৭-৪। হাইড্রৌোজেনের ধর্ম £ ০) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন একটি স্বচ্ছ 
বর্ণহীন গ্যাস। ইহার হিমাঙ্ক, - ২৫৯০ সেন্টিগ্রেভে এবং ক্ফুটনাঙ্ক - ২৫২০ 
সেন্টিগ্রেড। ইহ] জলে অদ্রবনীয়, ০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার 
জলে ইহার দ্রবণীয়তা মাত্র "০২২ ঘন সেন্টিমিটার। ইহা সনস্ত পদার্থ হইতে 
লঘুভার--জগতের ইহা লঘুতম পদার্থ। ইহার ঘনত্ব -'০০*০৮৯ গ্রাম ( প্রতি 
ঘন সেন্টিমিটারে )। 

পরীক্ষা একটি বাধুপূর্ণ জার উল্টা করিয়া রাখিয়া তাহার নীচে একটি 
হাইড্রোজেন-পূর্ণ জার রাখ । একটু সময়ের মপোই দেখা যাইবে যে হাইডোজেন 

উপরের জারে চলিয়। গিয়াছে । একটি জলম্ত কাচ্চি 
উপরর জারে ঢুকাইলেই উহ নিভিয়| যাবে এবং 

হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিযা উঠিবে। হাইড্রোজেন 

বাধু অপেক্ষা হ।লকা প্রমাণিত হইল । এইভাবে 

অন্থান্য গ্যাস হইতেও ইহার লঘুক্ধ প্রমাণ করা সম্ভব 

( চিত্র ১৭চ)। 

প্রীক্ষা! £হ একটি ছোট বেলুনে হ'ইড়রোজেন 
ভরিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা! তত্ক্দণাৎ উপরের দকে 

উঠিষা যায়। হাইড্রোজেন বাধু হইতে হাল্কা 
না হইলে ইহা হইত না। 

(২) হাইড্রোজেন একটি দাহ পদার্থ। বায়ু 

চিত্র ১৭চ__হাইডোজেনের লঘৃত্ব বা অঝ্মিজেনের উপস্থিতিতে আগুনের সংস্পর্শে 

আসিলেই উহা জলিয়া উঠে। দহনকালে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 

রাসায়নিক মিলন সংসাধিত হয় এবং জল উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন নিজে 

দাহ বটে, কিন্ত অপরের দহন ক্রিয়ায় কোন সহায়তা করে না। হাইডোজেনের 

এই দাহগুণের জন্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ খুব সহজে জলির উঠিয়া 

বিস্ফোরণের স্থষি করে! 

272 শঁ 00৪ 2790) 
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পরীক্ষা ১: একটি জলম্ত কাঠি একটি হাইড্রোজেন-পূর্ণ জারের ভিতর 
প্রবেশ করাইয়া! দাও । দেএিবে, উহ] নিভিয়। গিয়াছে, কিন্তু জারের হাইড্রোজেন 

গ্যাস জলিয়৷ উঠিবে। 

পরীক্ষা ২ £ একটি শক্ত কাচের বোতল জলপুর্ণ কর। তারপর জল 
সরাইয়া উহাতে প্রথমে $ অংশ হাইড্রোজেনে পূর্ণ কর এবং পরে ত অংশ অক্সিজেন 
গ্যাস ঘ্বারা ভরিয়া লও । বোতলের মুখটি কর্কদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখ । একটি 
মোটা তোয়ালে দ্বারা উহ জড়াইয়া লইয়া উহার মুখের কর্কটি একটি ছোট 
দীপশিখার সামনে খুলিয়া দাও । তৎক্ষণাৎ একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সহিত 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রণটি জলিয়া উঠিবে। পরীক্ষা অতি সাবধানে 
কর! প্রয়োজন । 

* পরীক্ষা ৩ 2 উলফ২বোতল হইতে উদ্ভুত হাইড্রোজেন গ্যাস অনান্দরঁ 
ক্যালিসিযাম ক্লোরাইড পূর্ণ একটি [্-নলের ভিতর দিয়! চালনা করিয়া উহার 

জল দূরীভূত করিয়া লও। এই 
বিশুক্ষ হাইড্রে(জেনকে একটি সরু নলের 

ভিতর দিয়] ধীরে ধীরে বাহির করিয়া 

লইয়া! নলের মুখে আগুন ধরাইয়া দাও । 

সক নলটি একটি মোট! নলের মধ্যে 

রাখ । হাইড্রোজেন ঈষৎ নীল আলোর 

সহিত জ্লিতে থাকিবে এবং বাঁধুর 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল 

স্বটটি করিবে। এই জল ছোট ছোট 

বিন্দুর আকারে মোটা নলটির গায়ে 
জমিতেছে দেখা যাইবে (চিত্র ১৭ছ)। 

(৩) অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। 
অনেক উত্তপ্ত ধাতব অক্মাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন চালন1 করিলে সেই 
সকল যৌগ হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইয়া হাইড্রোজেনের সংযোগে জলে 
পরিণত হয় এবং মৌপিক ধাতুটি উৎপন্ন হয়। যেমন, হাইড্রোজেনের সারিধ্যে 
কপ্পলার অক্সাইড উত্তপ্ধ করিলে জল এবং কপার পাওয়া যায়। 

০০০) + [এ -0০0৫+1790) 

১৩ 
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পরীক্ষা ঃ কিপ্ন্ত্র হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন অনার্দ ক্যালসিয়াম 
ক্লোরাইড্ পূর্ণ 0-নলের ভিতর দিয়! চালন1 করিয়া উহাকে বিশু করিয়া লও । 
ছুইদিকে ছুইটি নলসংযুক্ত একটি ছোট বাল্্বে অল্প পরিমাণ কালো কপার অক্সাইড 
লও। এই বাল্বটি রবার নল বারা [্-নলের সহিত জুভিয়া দাও-_ঘাহাঁতে 

বিশুফ হাইড্রোজেনের প্রবাহ কপার অক্সাইডের উপর দিয়া যাইতে পারে । 
বাল্বের অপর মুখে একটি কর্ক আটিয়া উহাতে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সরু 

নির্গম-নল যুক্ত করিয়া দাও, যাহাতে হাইড্রোজেন অনেকটা দূরে নির্গত হয়। 
এখন আস্তে আন্তে দীপ-সাহায্যে বাল্বটি উত্তপ্ত কব। দেখিতে পাইবে কালো 
কপার অক্মাইড লাল কপার ধাতুতে পরিণত হইয়া য|ইতেছে এবং নির্গম-নলের 
ভিতর ছোট ছোট জল-বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে । 

চিত্র ১৭জ-_হাইহড়োজেন ছারা 010 বিজাবণ 

যৌগ হইতে এইক্ূপ অক্সিজেন সরাইয়া লওয়া একরূপ বিজারণ-ক্রিয়া 

স্থতরাং হাইড্রোজেন একটি বিজারক-দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সকল 
ধাতুর পরবিছ্যতৎবাহিতা (121০0০-09916507055 ) অপেক্ষাকৃত কম তাহাদের 

অক্সাইডই শুধু হাইড্রোজেন দ্বার! বিজারিত হয়। 
৪1 বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনেক অ-ধাতুর সহিত হাইড্রোজেনের সাক্ষাৎ- 

ংযোগ ঘটে । যেমন £__ 

[7,+015 » 2701 (আলোর বর্তমানে ) 

যান5+5 » 2৪ (উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে ) 

[ন5+20 » (গান (বিছ্যুৎ-স্ফষুলিঙ্গের সাহায্যে ) 



হাইড্রোজেন ১৯৫ 

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর সহিতও হাইড্রোজেন মিলিত হয় 
০৮9417970০9 ও 

2৪+ 75» 2বঞ্ল 

এই সমস্ত পদার্থকে ধাতব হাইড্রাইড বলে। ইহারা সাধারণতঃ অস্থায়ী 
ধরণের হয় এবং সহজেই উহার] ভাঙ্জিয়া যায়। 

৫। কোন কোন ধাতব পদার্থ, বিশেষতঃ প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, আয়রন 
ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করিয়া লইতে পারে। ধাতুগুলি বিচুর্ণ 
অবস্থায় থাকিলে শোধিত হাইড্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী হয়। ধাতুর এই 
প্রকার গ্যাস-শোষণ কাধ্যকে «অন্তর্ধতি? 0০৩০145102) বলা হয় । বস্ততঃ এই 
অন্ত্ধতিতে হাইড্রোজেন কঠিন ধাতুতে দ্রবীভূত হইয়া থাকে মাত্র, এবং উহাকে 

উত্তপ্ত করিলেই ধাতু হইতে পুনরায় হাইড্রোজেন বাহির হইয়া! আসে। প্যালা- 

ভিবাঘের এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক । 

৬। দেখ! গিষাছে, কোন কোন পদার্থ হাইড্রোজেনের সহিত সাধারণভাবে 

কোন বাসায়নিক করিনা সম্পন্ন করে না। কিন্ত সেই পদার্থের ভিতরেই ষদি 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন কর। হয় তবে সগ্ভোজাত হাইড্রোজেন্র সহিত উক্ত 

পদার্থগুলির রাসায়নিক পিক্রিয়া হয। ক্ৃতরাং উত্পত্তি-ক্ষণে- অথাৎ জায়মান 

অবস্থায় 07৫০০ 881৩) হাইড্রোজেন বিক্রিাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 

জায়মান হাইড্রোজেন স।ধারণ হাইড্রোছেন অপেন্দ। অধিকতর সক্কির। 

পরীক্ষা ঃ পটাসিয়াম পারম্যার্দানেটের একটি লঘুদ্রবণ একটি টেষ্ট-টিউবে 
লইয়া কিপৃযন্ত্র হইতে একটি নলের সাহাঘ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস উহার ভিতরে 
চালনা কর। দেখিবে বহুক্ষণ র/খিলে ও উহার কোন পবিবস্তন হইবে না। অপর 
একটি টেষ্ট-টিউবে সেই লঘু ভ্রবণের আর খানিকটা লইয। উহাতে একটু জি্ক ও 
লঘু নালফিউবিক আ্যাসিড দাও। আাসিড্ এবং জিঙ্ক হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

হইবে। এই জায়মান হ।ইড্রোজেন লাল পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণকে বিজারি৬ করিয়া 
বর্ণহীন করিয়| দিবে। শুধু জিন্ক অথবা সালফিউরিক আযানিডের সহিত অবশ্ঠ 
পারম্যাঙ্গানেটের কোন বিক্রিয়া হইতে দেখ| যায় ন1। 

20400+ 37550,+10া7 7 1590, + 27,590 ++81 20. 
" পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের পরিবর্তে ফেরিক ক্লোরাইড বা পটাপিয়াম 

ভাইক্রোমেটের দ্রবণ লইয়াও এরূপ পরীক্ষা কর! যাইতে পারে। ইহাতে 
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প্রমাণিত হয় সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা জায়মান হাইড্রোজেনের সক্রিয়ত 

অধিকতর । 

[ঢ7501+17 ₹ ঢ6019+17701. 

জায়মান হাইড্রৌজেনের সক্রিয়তা কেন অধিক তাহার খুব সন্তোষজনক উত্তর 

দেওয়া কঠটিন। কেহ কেহ মনে করেন, জায়মান অবস্থায় হাইডোজেন গ্যাসের 

পরমাণুগুলি একক থাকে, অগুতে পরিণত হওয়ার পূর্বেই তাহারা রাসায়নিক 

বিক্রিয়া করে। অণু অপেক্ষা পরমাণুর অধিকতর সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা । আবার 

কেহ কেহ বলেন যে হাইড্রোজেনের উৎপত্তিক্ষণে যে বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাপ- 

শক্তি নির্গত হয় তাহাই এই হাইড্রোজেনকে সক্রিয় করিয1 তোলে এবং বিক্রিয়াতে 

সাহায্য কর্গে। 

$৭-৮। ভ্ঞাইক্ডরোভেকন্মেল্র ল্যহাল 2--বিভিন্ন রাসায়নিক 

শিল্পে এবং অন্যান্য প্রয়োজনেই আজকাল হাইড়রোজেনের প্রচুর ব্যবহার হয়। 

১। হাইড্রোক্লোরিক আযাসিছু, মিথাইল আলকোৌহল, আমোনিয়া, কৃত্রিম 

পেট্রোল উৎপাদন শিল্পে ইহার ব্যবহার সববাধিক | 

২। অক্সিজেনের সহিত ইহাকে জালাইয়। অক্সিহাইড্রোজেন শিখা তৈয়ারী 

করা হয়। উহার উষ্ণতা খুব বেশী, এবং ধাতু গলানোর কাজে অক্সি-হাইড্রোজেন 

শিখার প্রয়োজন হয়। 

৩। কুত্রিম চব্তি জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে ইহার গ্রয়োজন তয়। 

৪। উড়ো জাহাজ এবং বেলুনে ইহা অনেক সময় ব্যবহার কর! হয়। 



আঙ্টাদশ অধ্যায় 

অক্ষমিজেন 
সঙ্কেত 0951 পরমাণুক্রমাঙ্ক-৮। পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬! 

স্থইডেনবাসী শীলে (9075516), ইংরেজ প্রিলী (7১1155016) এবং ফরাসী 

দেশের ল্যাভয়সিয়র 0.4০191০:)__অগ্ঠাদশ শতাব্দীর এই তিন জন বিখ্যাত 

বৈজ্ঞানিকের নাম অক্সিজেন আবিষ্কারের ইতিহাসের সহিত জড়িত। প্রায় একই 

সময়ে তাহার। প্রত্যেকে স্বতন্্ব উপায়ে এই গ্যাসটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

মৌলসমূহের ভিতর পৃথিবীতে অক্সিজেনের প্রাচুষ্য সর্ববাধিক। পৃথিবীর বস্ত- 
সমষ্টির প্রায় অর্দেকই অক্সিজেন । জল, মাটি, বাঘ, বহু খনিজ পদার্থ, এবং প্রাণী 

ও উদ্ভিদ্-জগতের বিভিন্ন উপাদানে অঞ্জিজেন প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। বাতাসে 
মৌলিক অবস্থায় এবং অন্যান্য পদার্থে যৌগিক অবস্থায় অক্সিজেন পাওয়া যায়। 
বামুর আয়তনের শতকরা ২০৯ ভাগ এবং জলের ওজনের শতকরা ৮৮৮ ভাগ 
অক্নিজেন। 

২০৮-৯ | শুরস্ভভি 2 সাধারণতঃ তিন রকম পদার্থ হইতে অক্সিজেন 

প্রস্তুত করা যাইতে পারে £ (0১) অকঝ্সিজেন-বহুল কতকগুলি যৌগিক পদার্থ, 
(২) জল এবং (৩) বাধু। 

ক) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি চার ভাগ বিচুর্ণ পটাসিযাম ক্লোরেট, এক ভাগ 
বিুর্ণ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্ক্রাইডের সহিত উত্তমরূপে মিিত করিমা লও । শক্ত 

কাচের একটি অপেক্ষাকৃত মোটা টেষ্ট-টিউবের প্রায় অর্দেকটা এই মিশ্রণ ছার! 
ভরিয়া লও। টেষ্ট-টিউবের মুখে একটি কর্ক আটিয়া উহাতে একটি সরু নির্গম- 
নল জুড়িয়া দাও। নির্গম-নলটি বেশ দীর্ঘ এবং নীচের দিকে বাকান হইতে হইবে 

এবং উহার অপর প্রান্তটি একটি গ্যান ভ্রোণীতে জলের শীচে রাখিতে হইবে । 
একটি বন্ধনীর সাহায্যে টেষ্ট-টিউবটি এমনভাবে রাখ যাহাতে উহার মুখের দিকট! 
ঈষৎ অবনমিত অবস্থায় থাকে (চিত্র ১৮ক)। এখন বুনসেন দীপ-সাহায্যে 

টেষ্টর-টিউবটিতে তাপ দিলেই আস্তে আস্তে উহার অভ্যপ্তরস্থ পটাসিয়াম ক্লোরেটের 
রাঁসায়নিক পরিবর্তন ত্বক হইবে। পটাসিয়াম ক্লোরেট বিযোজিত হইয়া 
পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হইবে । 

20010, »₹ 201+305. 
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ন গ্যাস নির্গম-নল দিয়া আসিয়া জলের ভিতর বুদ্বুদের 
আকারে বাহির হইতে থাকিবে। যেখানে বুদবুদ্ উঠিবে, সেখানে একটি 

গ্যাসজার জলপূর্ণ করিয়া উপুড় 
করিয়া রাখ। ধীরে ধীরে অক্সিজেন 

গ্যাসজারের ভিতর জমিতে থাকিবে 

এবং জল সবিয় যাঁইবে। গ্যাঁস- 

জারটি যখন অক্সিজেনে সম্পূর্ণ ভর্তি 
হইযা যাইবে, একটি ঢাকৃনি দিয়! 

উহার মুখটি বন্ধ করিয়া বাহিরে 

লইয়। যাঁও। এইরূপে কয়েকটি 

গ্যাসজার অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া 

লইতে পার। 

অক্সিজেন তৈয়াবী কবাব সময সর্বদা পটাসিযাম ক্লে(বেটেব সহিত মাজানিজ ডাই-অক।ইড 

মিশাইয়! দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবিক পন্ষে মাঙ্গানিগ্র ডাই-মক্সাইন্ডন কোন বাসায়নিক পবিবঞ্জন হয় 

ন।। ম্যা্সানিজ ডাই-অন্লাইড না দ্যা কেবলমাত্র পটািযাম কোবেট উপ্তপ্ত কবিলেও অক্সিজেন 

পাওয়া যাইতে পারে । তাপ-প্রয়োগ কৰিলে পটাসিযাম ক্লসেট প্রথমে ৩৫৭০ সে্টিগ্রেড উষ্ণতায় 

গলিয়। যায় এবং ধীরে ধীরে পটাসিয়াম পাবত্লেঠরেট ও পটাপিয়াম ক্লোবাইছে পবিবহিত হইতে 

থাকে । 

চিত্র ১৮ ক__-অক্সিজেন প্রস্তাতি 

40105 _ 91010,+170 (৩৫৭০ উষ্ঠতায ) 

পট।সিয়াম 
পারব্রে বট 

আরও তাপবৃদ্ধি করিয়া ৩৮০০ উষ্ণতায় পৌছিলে পটাসিয়াম ক্লোবেট হইতে অল্প অল্প 
অক্সিজেন বাহির হইতে থাকে । 

212010১-210011+305 (৩৮০ সেটিগ্রেড উষ্ণতায় ) 

কিন্তু এই সময় ক্লোরেটে দ্ররত পারক্লোরেট পরিবন্তিত হইয়া যাইতে থাকে এবং অক্সিজেন * 
উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। আরও অনেক বেশী উত্তপ্ত করিলে ৬১*০ উষ্ণতায় পটানিয়াম 
পারক্লোরেট গলিয়া যায় এবং ৬৩০০ ডিগ্রীতে পারক্লোরেট হইতে আবার অক্সিজেন বাহির হইতে 
থাকে। 

চ010+-101+205 (৬৩০০ সেটিগ্রেড উষ্ণতার ) 

অর্থাৎ শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেট হুইতে অক্সিজেন পাইতে হইলে ৬৩০০ সেটিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত 
করা প্রয়োজন । 

কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গীনিজ ডাই-অক্সাইড মিশাইয়! দিলে অনেক কম উঞ্ণতায় 
(২৪০০ সেন্টিশ্রেড ) অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং ক্লোরেটের বিযোজনটিও অনেক দ্রতগতিতে 



অক্সিজেন ১৯৯ 

সম্পন্ন হয়। অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। একমাত্র 
উহার উপস্থিতিতেই পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিশ্লেষণ অতি সহজে সম্পাদিত হয়। ম্যা্গানিজ ডাই- 
অকইডের ওজনেরও কোন হবাসবৃদ্ধি হয় না। মাক্জীনিজ ডাই-অক্সাইডের বদলে অন্তান্ত কোন 

কোন পদার্থ যেমন কপার অক্সাইড, ফেরিক অক্স।ইড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও ক্লৌরেটের বিষৌজন 
ত্বরাশ্বিত কর। যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন পদার্থ, শুধু যাহাঁদেব উপস্থিতি দ্বারা কোন 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ হাস বা বৃদ্ধি কর: সম্ভব অথচ যাহাদের নিজেদের কোন রাসায়নিক 

পরিবর্তন ঘটে না, সেই পদার্থগুলিকে প্রভাবক+ (০59051551) বল! হয় ) এ বিষয়ে আমরা 

পবে আলোচন। করিব । ৮ 

অক্সিজেন উৎপন্ন হওয়াব পর যে ম্যাঙ্জানিজ ডাই-অল্সাইডের কোন পরিবর্তন হয় না তাহা! 

একটি সহজ পবীন্ষ। দ্বাবা প্রমণ করা যাইতে পারে। উত্তপ্ত করিয়া বথাসম্ভব অক্সিজেন প্রথমে 

বাহিব করিয়া লওয়া হয়। পরে টেষ্-টিউবটি ঠা হইলে উহাতে জল দিয়। সমস্ত কঠিন পদার্থ টুকু 
একটি বীকারে স্থানান্তুবিত কবা হয়। বীকারটি গরম কবিয়। উহাৰ জল ফুটা ইয়া লইলে পটাসিয়াম 
ক্লোরাইড দ্রবীভূত হউয়। যায়, কিন্ত ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অল্লাইড দেবীতৃত হয় না। ফি-্টাব কাগজে 
মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ছ"।কিয়া উহাকে শু করিয়া লওয়া হয়। ওজন করিলে দেখ! যাইবে 

যতটুকু মাঙ্গানিজ ডাই-অল্াইড দেওয়া! হইয়।ছিল তাহাই রহিয়াছে এবং উহ্তাৰ রাসায়নিক ধন্মেরও 
কোণ পবিবশুন হয নাই। 

' খ)ট পটাসিয়ম ক্লোরেটের মত আরও অন্তান্ত অনেক অক্সিজেন-বহুল 

পদার্থ উত্তপ্ত করিয়। অক্সিজেন পাঁওয়! যাইতে পারে। নিয়ে এইরূপ কয়েকটি 

উদাহরণ দেওয়। হইল £__ নব 

১।.. 2805. » গাব 95+০% 
* পটাসিয়াম পটীসিয়াম & 
নাওাট্রেট নইট্রাহট 

২। 22005), - 220 +21ঘ১০0+ 05 
লেড নাইট্রে লেড অক্সাইড 

৩। 217100)5 7 চ21৬1170)4 +11100)59 + 002 

পটাসিয়।ম পটাসিয়াম 

পার-মাক্ানেট ম্যাঙ্গানেট 

এমন কি, গাঢ় নাইট্রক অথবা সালফিউরিক আযাসিডও যদি ফোটা ফোট! 

করিয়া লোহিত-তণ্ত ঝামাপাথরের উপর ফেল! হয় তবে উহাদের অণুগুলি 
ভাঙিয়া অক্সিজেন উৎপন্ন হয় 

] ৪। কলব05 ,. এব + 250 + 05 

৫ | 217950)47- 2১0৪ + 21750) + 02 
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গে) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড এবং বিভিন্ন ধাতব পার-অক্মাইভ হইতে খুব 
সহজে অক্সিজেন প্রস্তত করা সম্ভব৷ 

সাধারণতঃ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ স্বতঃভঙ্গুর। উহা! নিজে হইতেই 
বিশ্লেষিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে র্পাস্তরিত হইয়া যায়। উত্তাপ অথব৷ 

বিচুর্ণ প্রাটিনাম, গোল্ড, বালু ইত্যাদির উপস্থিতিতে ইহা আরও দ্রুত গতিতে 
অক্সিজেন দেয়। 

27509 ল 2780)+ 092 

_ পরীক্ষা: একটি শন্কু-কৃগীতে খানিকটা শুষ্ক সোডিয়াম পার-অক্সাইড 
(লও । উহার মুখটি একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে একটি বিন্ুপাতী 
ফানেল ও একটি নির্গম-নল আটিয়া দাও। ফাঁনেল হইতে ফৌট। ফোটা জল 

ভিতরে দিতে থাক। জল সোডিয়াম পার-অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিবামাত্র 

পার-অক্মাইড হইতে অক্জিজেন উৎপন্ন 

হইয়া নিঘ-নল দিয়া বাহির হইতে 

থাকিবে । 

29505 +21]50 
-45011 +0১ 

পরীক্ষা ঃ এই পরীক্ষায় জলের 
পরিবর্তে যদি ফানেলে পটাস্ 
পারম্যার্জানেট ও সাঁলফিউরিক 

রি 0 আাসিডের মিশ্রণ লওয়া হয় এবং 

ভাতা পার-অক্সাইড হইতে শঙ্কু-কুপীতে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড 

অক্সিজেন প্রস্ততি রাখিয়া উহার উপর আন্তে আস্তে 

ফেলা! হয়, তাহা হইলেও অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব হইবে । 
2118100)4 + 3] 2১094 + 91120) 

7,50+ + 2৬:7904 + 81750 +505 

২/ঘ্ট কোন কোন গুরু ধাতুর অক্সাইড তাপের সাহায্যে ভাঙিয়া গিয়া 
অক্সিজেন উৎপন্ন করে। যেমন, 
278০-278€ + 051 2585০ ২4৪ + 095] 2৫505 »200055 05. 

এল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্িজেন প্রয়োজন হইলে দিলভার অক্মাইড (৪.০) 
হইতে প্রস্তুত করা হয়। 



অক্সিজেন ২০৬ 

(উ) জল হইতে হ জলৈর তাড়িত-বিশ্লেষণ হ্বারা অক্সিজেন পাওয়া যাইতে 
পারে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা! হুইয়াছে। সহজে অক্সিজেন 

' পাইতে হইলে জলের সহিত সালফিউরিক আাসিড বা কোন ক্ষারদ্রব্য ( যেমন, 
বেরিয়াম হাইড্রক্সাইভ ) মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। 

ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যে জলীয় বাম্প হইতে হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন করিয়া 
লইয়! অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে। জলীয় বাম্প এবং উহার সমায়তন 

ক্লোরিণ গ্যাস মিশ্রিত করিয়া একটি ঝামাপাথর-পূর্ণ পর্সেলীনের নলের ভিতর 
দিয়া চালন! করা হয়। পর্সেলীনের নলটি খুব উত্তপ্ত করিলে উহার অভ্যস্তরস্থ 

বাপ ও ক্লোরিণের ভিভর রাসাকনিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অক্সিজেন ও 

হাইড্রোক্লোরিক আ।সিড পা যা যায়। 

2750+ 2015 41701 + 0১. 
,4৫চ) বাফু হইতে £ বাতাস প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই 

টি মৌলিক গ্যাসের সাধ।রণ মিশ্রণ । বাযু হইতে দুইটি উপাষে অক্সিজেন 

পাওয়া যাইতে পারে । 

১। বেরিয়াম মনোক্সাইড বাতাসে উত্তপ্ত করিলে উহা! বাধু হইতে অক্সিজেন 

টানিয। লয় এবং বেরিয়াম পার-অক্মাইড যৌগিক পদাঁথে পরিণত হইয়া যায়। প্রায় 

৫০০০ সেট্টিগ্রেড উষ্তায় এই বিক্রিয়াটি সম্পাদিত হঘ| যদি উষ্ণতা আরও বুদ্ধি 

কর] যাষ, তাহা ভইলে প্রীয় ৮০০০ সেটিগ্রেডে বেবিরাষ পাব-অক্সাইড বিশ্লেষিত 

হইঘ1 অক্সিজেন ও পুনরার বেরিঘ্াম মনোগ্রাইডে ফিরিয়। আলে । এইরূপে 
বাতাসের অক্সিজেন পরোক্ষভাবে অন্যান্ত উপাদান হইতে পৃথক করিয়া সঞ্চয় 

করা যাইতে পারে। যে বেরিয়াম মনোক্সাইড পাওয়া গেল তাহ! আবার ব্যবহৃত 

হইবে। অঞ্সিজেন গ্রস্তত করার এই উপায়টি 'ব্রান প্রণালী” নামে খ্যাত। 

27390 +0১-_207505 (৫০০০ উষ্ণ) 

20805 ₹21080+ 05 (৮০" উষ্ণতায় ) 

বস্তুতঃ উষ্ণতার পরিবর্তন ন। করিয়া, ৭০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাখিয়! চাপের 

হাস-বৃদ্ধি কুরিয়া উক্ত বিক্রিয়া ছুইটি আরও সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। 

২/তর্ল বাতাসের আংশিক পাতনের সাহায্যও বায়ু হইতে অক্সিজেন 
পাওয়! যায়। বাতাস হইতে প্রথমে উহার কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাম্প 

দুরীভূত করা হয়। তারপর অতিরিক্ত চাপে উহাকে ক্রমাগত শীতল করা হয়। 
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উষ্ণতা কমাইবাঁর জন্য বাহিক উপায় ছাড়াও, হঠীৎ অতিরিক্ত চাপ হইতে সরু 

নলের ভিতর দিয় বাতাসকে অন্ন চাপে প্রসারিত কর] হয়। ইহাঁতেও বাতাসের 

উষ্ণতা! খুব কমিয়া যায় (জুল-টমসন্ প্রক্রিয়।)। এইভাবে যখন উষ্ণতা - ১৯০০ 
সেন্টিগ্রেডের নীচে পৌছায়, তখন বাধু ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে । তরল বায়ুতেও 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে । নাইড্রোজেনের শ্ফুটনাঙ্ - ১৯৫০ সোর্টি 
এবং অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্গ - ১৮৩০ সেন্টি। অতএব নাইট্রোজেন অক্সিজেন অপেক্ষ। 

অধিকতর উদ্বায়ী। সুতরাং তবল বাতাসকে আংশিকভাবে পাতিত করিলে 

প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাস হইয়া চলিয়! যাইবে এবং পাতনযন্ত্রে অক্সিজেনের অন্গুপাঁত 

বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে প্রায় নাইট্রোজেন-মুক্ত অক্সিজেন পাওয়া যাঘ। বলা 
বাহুল্য, এত শীতল অবস্থায় পাতনকাধ্যে বিশেষ রকম যন্ত্রের ব্যবস্থার প্রয়োজন 

হইয়। থাকে । কোন শিল্পে অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হইলে সচরাচর 

এইরূপেই তৈয়ারী কবা হ্য়। যেখানে তডিৎশক্তি সহজে ও কম খরচে পাওয়া 

যায় সেখানে অবশ্ঠ ক্ষারীয় পদাঁথের দ্রবণের তডিৎ-বিশ্লেষণে অক্সিজেন প্রস্তত হয়। 

₹৮-২ । জন্ডিতিজন্লেল্র এম্ল্য 2 09 অক্সিজেন একটি স্বচ্ছ, বর্ণতীন, 

গন্ধহীন গ্যান। উহাব হিমাঙ্ক _ ২১৮৪৭ সেন্টি, এবং স্মুটনাঙ্ক _ ১৮৩০ সেন্টি। 
বাতাসের চেয়ে ইহা ঈষৎ ভাবী; প্রতি লিটারের ওজন _ ১৪২৯ গ্রাম । জলে 

ইহারদ্রাব্যতা অধিক নয়! ০০ পেন্টি, উষ্ণতাষ জলে ইহার দ্রাব্যতা আয়তন 
হুসাবে এতকরা মাত্র তিন ভাগ । স্বল্প হইলেও এই দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিশেষ 

প্রয়োজনীয়তা আছে । মাছ এবং বহুবিধ জলচর প্রাণী ফুক্কার সাহায্যে এই 

দ্রবাভৃত অক্সিজেন দ্বারা তাহাদের শ্বাসকাধ্য সম্পন্ন করে। নতুবা অধিকাংশ 
জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব থাকিত না । 

(২) অক্সিজেনের রাসায়নিক সব্তিয়তা সমধিক । কাঠ, কেরোসিন, মোম, 
ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বাতাসে আগুন ধরাইয়া৷ দিলে উহার জলিয়! ওঠে এবং 

পুড়িতে থাকে । পুড়িবাঁর সময় উত্তাপ ও অল্লাধিক আলোর স্্টি হয়। এই 
প্রজ্জলনের সমর প্রকৃতপক্ষে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত এ সকল পদার্থের রাসায়নিক 

ক্রিয়া সংঘটিত হয়। জ্বলন্ত মোমবাতির উপর যদি একটি গ্লাস চাপা দাও অথবা 

হারিকেন লঠনের নীচের বায়ু-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়! দাও তবে মোম বা 
লগনের বাতি আর জ্বলিবে না । ৃ 

যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ ও আলোক উৎপক্জ হয় সেই গমন্ত 
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ক্রিয়াকে “হন? বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, বামু ব্যতিরেকেও দহন হইতে পারে, 

যেমন সোভিয়াম ও ক্লোরিণ গ্যাস মিলিত হইয়া সোডিয়াম ক্লোরাইভ হওয়ার 
সময় তাপ ও আলোর স্থষ্টি হয়। ইহাঁও একটি দহন-ত্রিয়া, তবে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই দেখা যায় দহন-ক্রিয়াতে দাহ বস্তটির সহিত অক্সিজেনের মিলন হয়। 

(৩) অক্সিজেন নিজে দাহ পদার্থ নূহ, কিন্তু অপরের দহনংক্রিয়ায় সহায়তা 

করে। যে সমস্ত বস্তু বাতাসে পোড়ে, উহারা অক্সিজেন গ্যাসে আরও দ্রুত 

এবং অধিকতর উজ্জবলতাঁর সহিত পুড়িয়! থাকে । 

পরীক্ষা 2 একটি পাটকাঠির মাথায় আগুন ধরাইয়া লও, উহ জলিতে 
থাকিবে । ফু" দিয়া উহার শিখাটি নিভাইয়। দাও । আলোর শিখ! না থাকিলেও 

কাঠির অগ্রভাগ তথনও লাল হৃইয়। আন্তে আস্তে পুড়িতে থাকিবে । এইবপ 

জলস্ত কাঠিটি একটি অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও । 
দেখিবে, কাঠিটি এখন উজ্জল-শিখাসহ জ্লিতেছে। অক্সিজেন নিজে কিন্তু 
জ্বলিবে না, অপরের প্রজলন-ক্রিরায় উহা সাহায্য করিবে। 

(৪) অক্সিজেন সোজাসুজি বহু ধাতব এবং অধাঁতব মৌলিক পদার্থের 

সহিত যুক্ত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সংযোগের কালে তাপ ও 
আলোর উৎপত্তি হয়। স্তর", এই সকল র|সসননিক ক্রিয়া প্রায়ই দহন বলিয়া 

মনে কর যায়। কোন মৌলিক পদার্থ ও অক্সিজেনের সহযোগে যে যৌগিক 

পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে অক্সাইড বলে। 

পরীক্ষা! 2 এক টুকর| কাঠ কয়ল! (কাবন ) উজ্জ্লন-চাঁমচে লইয়া বুনসেন 
্ীপে উত্তপ্ত কর। যখন উহা লাল হইয়া উঠিবে, উহাকে চামচ-সহ একটি 

অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাঁসজারে প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে কয়লাটি উজ্জল আলোর 
সহিত জ্বলিতেছে । দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসটি কারন ডাই-অক্সাইড | 

কার্বনের পরিবর্তে সালফার, ফসফরাস প্রভৃতির টুকল! ঘর উজ্ঞলন-চামচে 

উত্তপ্ত করিক্না অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারে দেওয়া যায়, উহারাঁও প্রদীপ্ত শিখার 
সহিত জলিতে থাকিবে । এই লকল অধাতব অক্সাইড অগ্জাতীয় এবং উহারা 

জলের সহিত মিলিয় বিভিন্ন আসিডের স্ষ্টি করে। 
0+0এ- 007 00 + 750 - 50095 (কার্ধনিক আযসিড্) 

১+02- 50953 505 + 1750» নু5505 (সালফিউরাস আযাসিছ্) 

424 508» 25053 ৮৪০0১ + 3750 -2750+ ( ফস্ফরিক আযাসিভ্) 
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পরীক্ষা! ঃ উজ্জলন-চামচে এক টুকরা সোডিয়াম লও। বুনসেন দীপের 
উপর চামচটি একটু উত্তপ্ত করিলেই সোডিয়াম গলিয়া যাইবে। তখন উহাকে 
একটি অক্সিজেন-পূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইয়া! দাও। দেখিবে হলুদ-রঙের 
আলোর সহিত উহা জলিতেছে। সোডিয়ামের পরিবর্তে পটাসিয়াম লইয় 
এই পরীক্ষা করিতে পার। পটাসিষাম দহন হওয়ার সময় বেগুনী রঙের আলো 
বিকিরণ করিবে। 

একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের তার যদি অক্সিজেনের গ্যাসজারে দেওয়! 

যায়, তাহা হইলে উহ! একটি প্রথর আলোক-বশ্বির স্যগ্টি করিবে এবং অতি দ্রুত 

উহা পুড়িয়া যাইবে । 

প্রত্যেকটি ধাতুর দহনেব ফলেই কিছু ভম্ম পাওয়া যাইবে । এইগুলি ধাতুর 
অক্মাইভ। ধাতব অক্মাইডগুলি সাপারণতঃ ক্ষার-জাতীয়। 

23৪ + 05 18505 | 2505 +2]া50- 4013 + 0 
24205 -1:১0, ূ 2া২১0+211,0-ধঢ0 +305 
2110 4005 ল 21৮60) 1110) 7 01509 » 11000)17)2 

অন্থান্ক মৌলিক পদার্থের মত কপার, সিলভার প্রভৃতি ধাতু যদি অক্সিজেন 
গ্যাসে রাখিয়া বা অকিজেন গুবাহের ভিতর উত্তপূু করা হয়, তাহা হইলে এই 

সকল ধাতু আস্তে আস্তে উহাদের অক্সাইডে পরিণত হয় বটে, কিন্তু কোন 'আলে। 

বা শিখার উৎপত্তি হয় না। আক্সিজেন সংযোগ হইলেও ইহ।কে দহন-ক্রিযা মনে 

করা যায় ল। 

204+0১-2080 
44154 057 24?50 

প্লাটিনাম জাতীয় কয়েকটি অভিজাত ধাতু, আরগন প্রভৃতি পাঁচটি বিরল 

গ্যাস, ক্লোরিণ, ব্রোমিন ইত্যাদি চারটি হ্ালোজেন-_-এই কয়টি মৌল সাক্ষাৎ 
ভাবে অক্সিজেনের সভিত যৌগ এইটি করিতে পারে না। 

(৫) মৌলিক পদার্থ ছাড়া, অনেক যৌগিক পদার্থের সহিতও অঝিজেন 

সংযুক্ত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া সংসাধিত করে। যেমন, 

20 + 099 ল 204 

স্বচ্ছ, বর্ণহীন নাইটিক অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেন সংস্পর্শে আসামান্র 
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উহা লাল রং-এর নাইট্রোজেন পার-অক্মাইভ গ্যাসে পরিণত হয়। অক্সিজেনের 

অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় এই ক্রিয়ার সহায়তা লয়! হয়। 

সালফিউরাস আযাসিভ্, অথব] ফেরাস, ষ্ট্যানাস, ম্যাঙ্গানাস প্রভৃতি লবণের 

দ্রবণ অক্সিজেনের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়া! করে । 

2750১ +0১-27550+ 
40730015 + 4ান01+ 057 417501, + 2720 
25177015 +417.01+ 0527 2915001,+ 2750 

বিভিন্ত্র প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সন্রিঘতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং 

নানা বিক্রিয়ার সংঘটন করিয়। থাকে । প্রাটিনামের সাহায্যে সালফার ডাই- 
অক্সাইড ট্রাই-অক্মাইডে এবং আয।মোনিয়। নাইটি.ক অক্সাইডে পরিণত হ্য়। 

2১05+০0৯-230)) 
এরাও +5092-40+61750) 

(৬) পটাসিয়াম পাইরোগেলেটের ক্ষারীয় দ্রবণ অথব। আামোনিয়া-যুক্ত 

কিউপ্রাস-ক্লোবাইডের ক্ষারীয দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাসকে দ্রুত শোবণ করিরা 

-লয়। অক্সিজেন প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সহিত রাসাদনিক বিক্রিয়া করে, কেবল 

দ্রবীভূত হইযা থাকে ন|। 
২৮০১০ | অন্থিজ্ন্েল্র ব্যবহার 2 (১) হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেনের মিশ্রণ একটি সক্ক নলের মুখে জালাইঘ। দিলে প্রায় বর্ণহীন একটি 

'অত্যন্ত উত্তপ্ত শিখার চষ্টি হয়) উহাকে অক্সিহাইড্রোজেন শিখ! বলে । বিভিন্ন 

ধাতু বা কঠিন পদার্থ গলাইবার জন্য ইহ। ব্যবহৃত হরর । আ্যাঁসিটিলিন গ্যাসের 
সহিত অক্সিজেন মিশাইয়াও এরূপ শিখ। করা যাইতে পারে। ধাতুর পাত 
প্রভৃতি জুড়িতে এই সকল শিখার বহুল ব্যবহার আছে। 

(২) সালফিউরিক আযাসিভ এবং নাইটিক আ্যাসিভ্ প্রস্তুতিতে প্রচুর 
অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। 

(৩) প্রাণীমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত বাতাসের প্রয়োজন 

হয়। প্রশ্বাসের সহিত এই বাতাস প্রাণিদেহে প্রবেশ করে। বাতাসের 

অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রেরিত খাছ্দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে 
এবং উহাদিগকে জারিত করিয়া দেয়। এই ক্রিয়ার ফলে দেহের ভিতবে 

কার্বন ডাই-অক্মাইড, জলীয়-বাম্প ও তাপের হ্ষ্টি হয়। এইভাবে আমাদের 

জীবন-রক্ষা হয়। অতএব প্রাণি-জগতের অস্তিত্বের মূলে আছে অক্সিজেন । 
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ইহাই অক্সিজেনের অেষ্ঠ ব্যবহার। জলের নীচে ডুবুরীদের, উড়োজাহাজের 
চালকের, রোগীর শ্বাসকষ্টের সময়, শ্বাসকাধ্য পরিচালনার জন্ত কৃত্রিম উপায়ে 

অক্িজেন সরবরাহ করা হয়। 

/5৮-৪ । £ভ্ন্জাহভভ৮- কোন মৌলিক পদার্থের সহিত অক্সিজেন 

সংযুক্ত হইয়া যে যৌগিক পদার্থের স্ষ্টি করে তাহাকেই “অক্সাইড” বলা হয়। অতএব 
অক্মাইড অক্সিজেনের দ্বি-যৌগিক পদার্থ বলা যাইতে পারে । অক্মাইডসমৃহকে 

উহাদের ধশ্ম ও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

০১) ক্ষারকীয় অক্মাইভ (85916 93109): যে সকল অক্সাইড 

আযাঁসিডের সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে, 

তাহাদিগকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে। সচরাচব ধাতব অক্মাইডসমূহ ক্গারকীয় 
অক্সাইড হইয়া থাকে। কপার অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্পাইড, ইত্যাদি, 

ক্ষারকীয় অক্মাইড। 

২55০+ 21301708015 +1159 
[180 + 75২০, - 1৮50) +1750) ইত্যাদি । 

সোঁডিয়াষ, পটাসিয়াম, ক্যালাসয়াম প্রভৃতি পাতুর অক্সাইড জলে দ্রব হয় এবং 
জলের সহিত মিলির়া উহারা শার প্রস্তুত করে। ক্ষারগুলিও আসিডের সহিত 

ক্রিয়ার ফলে লবণ এবং জল উৎপন্ন করে এই সমস্ত ত্রধণ লাল লিটমাস্্কে নীল 

রঙে পরিবন্তিত করে। 

ব৪5০0+ 75০0-296015); বক011 +101- ই 801+1150 
0৪0) -- [900 5 ০৪2(011)5) ০200011)5 + 17 260)4 ল ০2১6) 

+21150) ইত্যাদি । 

(২) আঙ্িক অক্সাইড (401016 0%106) £ যে সকল অক্সাইড ক্ষার- 

জাতীয় পদার্থের সহিত সতত ক্রিয়াশীল ভ্য এবং উহার ফলে পবণ ও জলে পরিণত 

হয় তাহাদিগকে আন্লিক অক্সাইড বলে। সচরাচর অধাতব অক্সাইডসমূহ আম্নিক 

অক্সাইড হয। যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন 

'পেপ্টোক্সাইড ইত্যাদি আফ্রিক অক্মাইড। অতিরিক্ত অক্সিজেন-সমন্বিত কোন 

কোন ধাতব অক্মাইডও অগ্লজাতীয় ; যেমন, 0:03, 81505 ইত্যাদি । 

৯০০ + 28075» ০১০৪ + 750 

&002+20010] - 15009+17750, 
070৯ +2100]7 7150104+ 750 ইত্যাদি। 



অক্মাইড ০৭ 

আগ্নিক অক্মাইডগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়! আযাসিডের সৃষ্টি করে এবং আসি 
মাত্রেরই নীল লিটমাস্কে লাল লিটমাসে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে। 

(005+75০- 5008 
ধ্ 05+701509-2705 ইত্যাদি। 

আম্নিক ও ক্ষারকীয় অক্সাইড স্প্টতঃই পরম্পরের বিরোধী । কখন কখনও 

এই ছুই জাতীয় অক্সাইড যুক্ত হইয়। লবণ উৎপন্ন করে । যেমন, 
1৪৮0) + 5093 ল ৪৪১৫): 

2209 + ০0৪ -৮ 3৪0০) 

(৩) উভ্ভধন্মী অক্সাইড (10011806719 0839) £ কোন কোন 

অক্সাইডের মধ্যে ক্ষাবকায এবং আম্িক উভয় অক্মাইডেরই দশ্ম বিগ্বমান থাকে । 

উহারা আসিড এবং ক্ষারক উভয়ের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই 

লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই কারণে উহাদিগকে উ্পন্ম্ী অক্সাইড বলা হয়। 
ঘেমন, জিঞ্চ অস্সাইড, আযালুমিনিসাম অক্মাই'ড প্রস্ততি । 

আত্মিক ব্যবহ|র 2. 220 +27017- 2 (0)5 + লন 59 

্শারকী় ব্যবহার 8 20041759015 %050++ 1150 

(৪) প্রশম অক্মাইড (৪81 010) £ যে সমস্ত অক্সাইড আাসিড্ 
বান্সারক কাভাবও সহিত ক্রিঘ্। করে ন| এবং জলে দ্রবীদ্ূত অবস্থাতেও 

নিটমাসের রঙেব কোন পরিবস্ুন করে না» তাহাদিগকে প্রশম অক্সাইড বল! 

যাইতে পারে। জল, নাইট্রাস অক্সাইড, নাইটি অক্মাইড ইত্যাদি প্রশম 

অক্যাইভ শ্রেণীভুক্ত । 

(6) পাঁর-অক্সাইভ (চ5:05196) £ হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক অক্সাইড 
জল ([1১0), কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ অস্ম্িজেনের সহিত মিলিত হইয়া হাই- 
ড্রোজেন আরও একটি অক্মাইড উৎপন্ন করে । উহাকে বলে হাইড্রোজেন পার- 

অক্সাইড, সক্ষেত [,5051 কোন কোন ধাতব অক্মাইডেও অতিরিক্ত পরিমাণ 

অক্সিজেন সংঘুক্ত আছে দেখা যায় এবং উহারা আাসিডের সংস্পর্শে আসিলে 
হাইড্রোজেন পার-অক্সইভ উৎপন্ন করে। এ সকল ধাতুর অক্মাইডকে পার- 

অক্সাইড বল হয়, যেম 

[৪৪05 + 27017218017 £250)5 

[39005 + 21701-51320515 + 170 209)গ 
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অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সন্নিবিষ্ট হইলেই যে উহা! পার-অক্মাইভ হইবে, 
এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। 14005, 7০5 প্রভৃতিতে উহাদের সাধারণ 
ক্ষারকীয় অক্সাইড হইতে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন আছে, কিন্তু উহার! আযাসিডের 

সহিত ক্রিয়ার ফলে 205 দিতে পারে না। ইহাদিগকে উচ্চতর অক্সাইড বা 
পলি-অক্লাইড বলা হয়। 

৮০৮3) যুগ্ম-অক্সাইড-কোন কোন অক্মাইডের সগ্ষেত এই রকম যে 
উহাদিগকে দুইটি বিভিন্ন অক্সাইডের মিশ্রণ মনে করা যাইতে পারে। যেমন, 

৩204 (505,৮০0), অথবা ১190 (৫211710,14705) ইত্যাদি । 

৪১0, +8701-27501, +17501, +4ন ১0. 

২৮৮-৮। ভললল। ও লিজ্গান্রপ জিল্সা (01081107 

200 71600061077) 

জারণ-ক্রিয়।2 কোন পদাথের জাবণ বলিতে সাধারণতঃ উহার সহিত 

অক্সিজেনের সংযোগ বুঝায়। যে পদের সহিত অক্সিজেন যুক্ত ভয়, তাহ! 

জারিত হইয়াছে বল। হয। ম্যাগনেপিয়াম ব। ফসফরাস দহনকালে অক্সিজেনের 

সহিত সংযোগ ঘটে । অথাৎ উহার! জারিত হইয়া উহাদের অক্পাইডে রূপান্তুরিত 

হয়। সেইরূপ সালফার ডাই-অঝ্সাইচের জারণের ফলে সালফার ট্রাই-অঝ্াাইড 

পাওয়া যায়। 

2115 7 0 » 2120. 

41 4+ 9092 ল 21১80)5, 

2১০)৪+ 09১৯ 2১03, 

অক্সিজেন সংযোগ না হইয়া যদ্দি কোন বিক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থ হইতে 

হাইড্রোজেন দূরীকুত হয়, তাহাও জারণ-ত্রিয়৷ বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন 

যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সরাইয়া লওয়াও সেই পদাথের জারণ বালয়া ধরা 

হয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের (5৭) সহিত ক্রোমিনের বিক্রিয়ার ফলে 

উহার হাইড্রোজেন চলিয়া যায় এবং সালফার পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন 

সালফাইড জারিত হইয়া সালফার দিতেছে । 

534 02৮3 + 23, 

এই ছুই প্রকার বিক্রিয়া ব্যতীতও জারণ শবটি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 

হয়। আমর! জানি অক্সিজেন অপরাবিহ্যৎ্বাহী মৌল। অক্সিজেনের পরিবর্তে 



অক্সিজেন ২০৯ 

যদি অন্ত কোন অপরাবিদ্যুত্বাহী মৌল কোন পদার্থে যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই 
বিক্রিয়াটিও জারণ বলিয়! গণ্য হইবে । 

21750197012 ₹ 25019 
57015 + 015 _ 57015. 

এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাবিদ্যুতৎ্বাহী ক্লোরিণ যুক্ত হইয়াছে । অতএব ফেরাস 

ক্লোরাইড জারিত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইডে পরিণত হইয়াছে । একথাও বলা 

যুক্তিসঙ্গত যে ফেরাস ক্লোরাইভের অপরাবিদ্যুৎবাহী ক্লোরিণের অংশের অনুপাত 
জারণের ফলে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

21760) +1725094+ [৪09 _ 7520500)3 + 27 50) 

আাসিডের বর্তমানে ফেরাস সালফেট দ্রবণ হাইড্রোজেন পার-অল্লাইভ- 
এর সংস্পর্শে আসিলে ফেরিক সালফেট পাওয়া যায়। ইহ1 বস্ততঃ ফেরাস 

সালফেটের জারণ। জারিত পদার্থ ফেরিক সালফেট । কেন না, ফেরাস 

সালফেটের অপরাবিছ্যাৎ্বাহী 5০*-এর অন্ুপাত এই বিক্রিয়ার ফলে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 

অতএব, কোন পদার্থে অঞ্সিজেন সংধেগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে 

হাইড্রোজেন দূরীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরাবিহ্যত্বাহী অংশের 

অন্গপাত বৃদ্ধি এজাতীয় যে কোন প্রকারের রাসায়নিক সংঘটনকে জারণ 
বলা হয়। 

বিজারণ হ বিজারণ-ক্রিয়া জারণের হম্পূর্ণ বিপরীত। মোটামুটি কোন 
পদ।থ হইতে অক্সিজেন সরাইয়। লইলে উহ বিজারিত হইয়াছে বলা হয়ু। 

হাইড্রোজেন গ্যাসে কপার অক্সাইড উত্তপ্চ করিলে কপার ধাতু পাওয়া যায়, 
অক্সিজেন হাইম্রাজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ কপার 

অক্মাইডের অক্সিজেন দূরীরুত হয় : ইহাই বিজারণ-্রিয় । 
(080 + [৪ _ 0৮4 [50 
৮180-40-20 700 ইত্যাদি 

আবার, ধদি কোন পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়, তাহা হইলেও উহা 
বিজারিত হইয়া থাকে । 

| (০194 মথল2০) 
264 নু গল 02109 

১ 
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ক্লোরিণের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ হইয়াছে, ক্লোরিণের বিজারণের 
ফুলে হাইড্রোক্লোরিক আযসিড হইয়াছে। 

জারণের” মত “বিজারণ-ক্রিয়া” আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন 

পদার্থের অপরাবিদ্যত্বাহী অংশের অনুপাত বিক্রিয়ার ফলে যদি হাস পায়, 
আহা হইলে সেইবপ বিক্রিয়াকে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয়। ফেরিক ক্লোরাইডের 
ক্লোরিণের অংশ জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে কমিয়া যায়। উহা ফেরাস 

ক্লোরাইডে পরিণত হয়। 
(75015 + 27. -205015 +270 

ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়াছে । সেইরূপ জায়মান হাইডোজেনের 

সাহায্যে ফেরিক সালফেটকে ও বিজারিত করিয়! ফেরাস সালফেট পাওয়া ষায়। 

[755090+)$+2াবু ৮ 27০50, + 77১05. 

এখানেও অপরাবিদ্যতবহী 509:এর অশ্পাত বিজারণের ফলে কমিয়! 

গিয়াছে । অথবা, 
[701,+178- 02005 

এই বিক্রিয়াতে মারকিউরিক ক্লোরাইড মারকিউরাস ক্লোরাইড হওয়াতে 
অপরাবিহ্যতৎবাহী 012এর অগ্পাভ কমিয়াছে। সুতরাং ইহা [78015এর 

বিজারণ। 

অতএব, কোন পদার্থে ভ্রাইড্রোজেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে 

অক্সিজেন দূরীকরণ, অথবা জ পদার্থের অপরাবিদ্যত্বাহী অংশের অনুপাত 

হ্বাস_-এই জাতীয় যে কোন প্রকারের রু/সাঘনিক সংঘটনকে বিজারণ 

বলা হ্য়। 

জারক ও বিজারক দ্রব্য ঃ যে সকল পদার্থের সাহায্যে কোন বস্ত্র 
জারণ-কার্ধয সম্পাদিত হয় উহাদিগকে “জারক দ্রব্য” এবং যে সকল পদার্থের 
সাহায্যে বিজারণ-ক্রিয়! সম্পন্ন কর! যায় তাহাদিগকে “বিজারক ভ্রব্য বলে। 

হাইড্রোজেন .পার-অক্মাইভ-কালো লেভ সালফাইভকে অক্সিজেন সংযোগে 

জারিত করিয়া সাঁদা লেড 'সালফেটে পরিণত করে। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডভ 

এই স্থলে জারক-ন্রব্য। 
1199 + কার 5০০ _ ১305 +ঝানুহ 0 ০». (ক) 

আবার, ষ্র্যানাম্ ক্লোরাইড ফেরিক ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যুত্বাহী ক্লোরিণের 

পস 
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ংশ কমাইয়! উহাকে বিজারিত করিয়া ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত করে। 

ট্যানাঁস ক্লোরাইড বিজারক দ্রব্য । পু 

(29505455015 ৮2501598044) 
একটু অনুধাবন করিলেই দ্রেখা যাইবে, এই বিক্রিয়াগুলিতে প্রত্যেকটি জারণ- 

ক্রিয়ার সহিত একটি বিজারণ-ক্রিয়াও সংশ্লিষ্ট আছে। “ক? চিহ্নিত সমীকরণে 

705এ অক্সিজেন যুক্ত হইয়াছে । উহার জারণ হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 7505 

হইতে আংশিক অক্সিজেন দূরীভূত হইয়া! জল উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব অক্সিজেন 
দূরীকরণ দ্বারা £505এর বিজারণ সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই বিজারণ-কার্ষ্যে 

1১১5 বিজারক দ্রব্যের অশ গ্রহণ করিয়াছে । অতএব আমর! বলিতে পারি, 

এই বিক্রিয়াতে জারণ এবং বিজারণ উভয় কাধ্যই সংঘটিত হইয়াছে । বিজারক 

দ্রব্য ৫১০) জারিত হইয়াছে এবং জারক দ্রব্য 0১0১০) বিজারিত হইয়াছে । 
থে” চিহ্ছিত বিক্রিয়াতে দেখা যাইবে, ১০1, হইতে ক্লোরিণের অংশ 

কমিযাছে, উহা বিজারিত হইয়াছে । এখানে বিজারক দ্রব্য 9015 । আবার 

বিক্রিয়ার ফলে 90154 অপরাবিদ্যুত্বাহী 015 যুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 95015 

জারিত হইয়াছে । সুতরাং জারণ এবং বিজারণ ক্রিঘা উভয়ই বর্তনান। বিজারক 

দ্রব্য (51015) জারিত হইয়াছে এবং জারক ভ্রব্য 07015) বিজারিত হইয়াছে । 

এই কারণেই বল। হয, "জারণ ও বিজারণ কাষ্য ঘুগপৎ সম্পন্ন হয়।” 

অক্সিজেন, ওজোন, হাইড্রোজেন পার-অল্সাইডু হ্ালোজেন, নাইট্রিক আ্যাসিভ, 

পটাপিয়াম প1রম্যাঙ্গীনেট, পটাসিয়াম ডাইক্রোঘ্টে ইত্যাদি বিশেষরূপে জারক দ্রব্য 

হিসাবে ব্যবহৃত হয । 

জারমান হাইডোজেন, হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার 
ডাই-অল্সাইড, ষ্ট্যানাঁস্ ক্লোরাইড, হাইড্রো-আয়ডিক আযসিড, কার্বন, কার্ধন- 

মনোক্সাইড ইত্যাদি সাধারণতঃ বিজারক দ্রব্য হিসাবে প্রয়োগ কর! হয়। 
০ সং টং পা 

আমরা দেখিয়াছি, ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইনে ফেরাস্ ক্লোরাইড হইয়া 

থাকে । 
বিজারণ 

2615015-577275015 + 015 

জারণ 

ক্লোরিণ একযোজী। অতএব ফেরিক ক্লোরাইডে আয়রণ পরমাণু ত্রি-যোজী 
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এবং ফেবাস্ ক্লোরাইডে উহা! দ্বিযোজী। অর্থাৎ বিজারণের ফলে আয়রণের 
যোজ্যতা কমিয়া গিয়াছে । অথবা জারণের ফলে আয়রণের যোজ্যত1 বাড়িয়া 

থাকে। স্থতরাং ষে মস্ত বিক্রিয়াতে পদার্থের পরাবিদ্যু্বাহী অংশের 
(অর্থা ধাতুর ) যোজ্যতা বৃদ্ধি পায় সেই সকল রাসায়নিক পরিবর্তন 
জারণ-শ্রেণীভুক্ত । যেমন, 50015 জারিত করিলে 92014 হইয়া! থাকে 

5170512 + 0912 _ 51051 

টিনের যোজ্যতা জারণের ফলে ছুই হইতে চার হইয়াছে। 
৬ সং সঃ গং ৃ্ 

ক্লোরিণের সাহায্যে ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ জারিত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইড 
হইয়া থাকে । দ্রুব অবস্থায় ফেরাস ক্লোরাইড বিয়োজিত হইয়] [7০++ ক্যাটায়ন 
এবং 01- আ্যানায়ন স্থষ্টি করে। 

60515 7 77677+201- 

21750154015 -2[7501, 

অর্থ 276++ +401-4 0057 217৩ £++60া- 

জারণের ফলে আররণ আয়ন আরও ইলেকট্রন ছাড়িয়া দেয় এবং ক্লোরিণ সেই 
ইলেকট্রন গ্রহণ করে। এখানে স্পষ্টতঃই আয়রণ জারিত হইতেছে এবং ক্লোরিণ 

বিজারিত হইতেছে । অতএব, কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন সরাইয়া লইলে 

হার জারণ হয় এবং যাহা ইল্বেট্ন গ্রহণ করে তাহাই বিজারিত হইয়া! থাকে । 
৩ -6-77১77+7 [জারণ] 

ঢ6++7 46 06++ [বিজারণ ] 

বিজারক দ্রব্য সর্ধবদাই ইলেকট্রন ছাড়িয়া দেয় এবং জারকদ্রব্য সর্ববদাই 

ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়! থাকে । 

-২/৯৮-৩৬। শ্রভ্ভীন্ন (086515515) £ প্রত্যেক রাসায়নিক পরিবর্তন বা 
বিক্রিয়ার একটা বেগ আছে । কোণ কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব দ্রুত হয় আবার 

কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার গতি মন্থর । প্রায়ই দেখা যায়, এই সকল রাসায়নিক 

বিাক্রয়ার সময় কোন কোন পদার্থ যোগ করিয়! দিলে, উহাদের বেগের পরিবর্তন 

হয়। অথচ এই সকল পদার্থের সহিত সেইসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোন 

প্রত্যক্ষ সংন্রব নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে এই সকল পদার্থ বিক্রিয়! শেষে রাসায়নিক 

বিচারে অপরিবন্তিত থাকে । এই পদার্থগুলি এ সকল বিক্রিয়াতে ( আপাততঃ ) 
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অনাবশ্তক। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের মাত্র উপস্থিতির সাঁহাঁষ্যে রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার গতির হাসবৃদ্ধি করাকে 'প্রভাবন” বলা হয়। যে সমস্ত পদার্থ এইভাবে 

বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রভাবিত করে তাহাদের 'প্রভাবক" (085155) বলে। 

প্রভাবক ছুই প্রকারের হইতে পারে, যে সকল পদার্থ কেবলমাত্র উপস্থিতি 
দ্বারা কোন রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে তাহাদিগকে “বদ্ধকণ (9০516% 

০962156) বলে । আবার যে সকল পদার্থ উপস্থিত থাকিয়! কোন রাসায়নিক 

বিক্রিয়ার গতি কমাইয়! দেয় তাহাদিগকে বাধক” (76890 ০150 বলা হয়। 
যেমন, হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ বিযোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত 

হয় £-- 
21720) _ 21750) + 095 

যদি একটু প্রা্টিনাম-কজ্জল উহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই পরিবর্তনটি 
অত্যন্ত দ্রুত সাধিত হইবে, অথচ প্রাটিনাম-কজ্জলীর কোন রকম রাসায়নিক 
পরিবর্তন হইবে না। অপরদিকে, যদি হাইড্রোজেন পার-অল্মাইডে একটু 
সালফিউরিক আসিড দেওয়া যার তবে উহার বিযোজন-গতি খুব কমিয়া যাইবে। 
অতএব এইক্ষেত্রে প্লাটিনাম বদ্ধক এবং লালফিউরিক আযাসিভ বাধকের কাজ করে। 

সোডিয়াম সালফাইট দ্রব্ণ বাতাসে রাখিয়া দিলে সোভিয়াম সালফেটে 

পরিণত হয়। 

2৯9০৯ + ০5 -28£90 4. 

একটু কপার সালফেট দিলে ইহার গতিবেগ খুব বৃদ্ধি পায় এবং অল্প একটু 
গ্রিপারিন দিলে এই বিক্রিয়াটির পরিবত্তন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। স্থতরাং এই 

বিক্রিয়াতে কপার সালফেট বদ্ধক এবং গ্লিসারিন বাধকরূপে কাজ করে। 

সালফিউরিক আযাসিডভ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিষোজনে বাধকের অংশ 

গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া! সর্বদাই যে সব বিক্রিয়াতে উহ] বাদক হইবে এমন কোন 

নিশ্চয়তা নাই। অনেক বিক্রিয়াতে ইহার কোন প্রভাবন-ক্ষমতাই নাই, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা বদ্ধকের কাজ করিতে পারে । একথা অন্থান্ত প্রভাবক 

সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 

প্রভাবন-ক্রিয়াগ্ড(ল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে £-- 

(১) প্রভাবকগুলির শেষ পর্যন্ত কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, এবং 

উহাদের ওজনেরও কোন তারতম্য ঘটে না। 
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(২) সাধারণতঃ খুব অল্প পরিমাণ প্রভাবক থাকিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
গতির যখেষ্ট হ্রাঁসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

(৩) প্রভাবক কেবল কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাঁড়াইতে বা কমাইতে 
পারে, কিন্ত যে সকল বিক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় হয় না, তাহা সংঘটন করাইতে 

পারে না। 

(৪) কোন বিক্রিয়ার গতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইলেও গ্রভাবক সেই 
বিক্রিয়ার মোট পরিবর্তনের পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে না। যথা, 

হাইড্রোজেন ও আয়োডিন গ্যাস মিলিত হইয়া হাইড্রো-আয়োছিক আসিড হয় ।. 
[7+]1-2ান্য | টান্ষ্টেন বা সিলিকা দিলে এই বিক্রিয়াটি জ্রুততর হয় বটে 

কিন্তু হাইড্রোৌ-আয়োভিক আযাসিডের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে ন।। 
পরবর্তী অধ্যারগুলিতে প্রভাবন-ত্রিষার বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। 

৮*ন | অুক্ছল্দশ্ীভডা (811090"025) 2 কথনও কখনও দেখ! যায়, 'একই 

মৌল প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকে । অর্খৎ একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন 

প্রকার ভেদ সম্ভব। এই বিচ্িন্ন গ্রকাব গুলির অবস্থাগত ধশ্মের অবশ্তই বিভিন্নত1 

আছে এবং অনেক সময় উহাদের রাসাধনিক ধশ্মেব৪ খানিকটা বৈসাদৃশ্ট দেখা 
ষায়। মৌলের এইবূপ বিভিন্নবূপে বস্তমান থাকার গুণটিকে বহুৰপত। বলে) 
যেমন কার্বনের আট রকম রূপভেদ সম্ভব । উহার ছুই প্রকার স্কটিকাকার, অপর 

ছয়টি অনিয়তাকার। সালফার, অক্সিজেন, ফসফর্খস প্রভৃতি আরও অনেক 

মৌলিক পদার্থে এই রকম বূপভেদ বন্ভমান। যদিও, এই বকম কোন বহুরূপী 

মৌলের সমস্ত প্রকারই একই পরমাণুগঠিত, তবুও উহাদের গঠন-পদ্ধতির বিভিন্নতার 
জন্য বিভিন্ন বূপভেদের সৃষ্টি হয়। 

২৯৮-৮৮ 1 শু ত্কাম্ম (0206), 059 2 ওজোন ও অক্সিজেন বস্তুতঃ 

একই মৌলিক পদার্ঘ__ছুইটি বূপভেদ মাত্র। জোনের প্রতি অণতে তিনটি 
পরমাণু আর অক্সিজেনের অগুতে ছুইটি পরমাণু বর্তমান । অর্থাৎ ওজোনের অণু, 
0৪ এবং অক্সিজেনের অণু, 0৪1 কিন্তু এই গঠন-বিভিন্নতার জন্ত ওজোন এবং 
অক্সিজেনের ভিতর অবস্থাগত এবং রাসায়নিক ধর্মের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 

বাযুমগ্ডলীর উপরের অংশে খুব স্বল্প পরিমাণে ওজোন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 

অতিবেগনী আলোর সংস্পর্শে বাুর অক্সিজেন হইতেই সেখানে ওজোন উৎপন্ন 
হয়। ল্যাবরেটরীতেও অতিবেগনী আলো যেখানে ব্যবহার করা হয়, অথব1 ঘর্ষ- 
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বিদ্যুতের যন্ত্রচালনার সময় উহার চারিদিকের বাতাসেও কিঞ্চিৎ ওজোনের অস্তিত্ব 

দেখ! যায়। সাদা ফসফরাসের দহন, গাঢ় সালফিউরিক আাসিভের সহিত 
বেরিয়াম পার-অক্মাইডের বিক্রিয়া প্রভৃতি কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াতে 
সন্নিকটস্থ বামুতে ওজোনের উৎপস্বি.পরিলক্ষিত হয়। 

২৯৮৮-১৯১।  শুভ্ভভি 8 সাধারণতঃ শব্দহীন বিচ্যুৎক্ষরণের সাহাষ্যে 
অক্সিজেন হইতে ওজোন উৎপন্ন কর! হয়। 

30, 5208 

শব্হীন বিদ্যুৎক্ষরণ (9116776 15160176 019017977) ২-_-পরা- এবং 

অপরা-বিছ্যুৎ্বাহী দুইটি ধাতুকে যদি খুব কাছাকাছি আন। যায় অথচ উহারা 

পরস্পরকে স্পর্শ ন| করে, তাহা হইলে পরা- হইতে অপরা-প্রান্তে বিদ্যুৎক্গরণ 

হইতে থাকে । এই বিদ্যুতৎক্ষরণে ক্ষুলিঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং যথেষ্ট উত্তাপ ও 

আলোকের স্ষ্টি হঘ। যদ্দি এই ছুইটি ধাতুর ভিতর পাতিল কাচ বা অন্ত 
কোন অন্তরক দ্রব্য (1051119191) রাখ। ধায় তাহ| হইলেও নিঃশন্দে বিদ্যুৎক্ষরণ 

হইতে থাকিবে , কিন্ত কোন তড়িৎ্ুলিঙ্গের হষ্টি হইবে না। অবশ্ঠ ধাতু ছুইটি 

যথেষ্ট তড়িত্শক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন । ইহাকেই শব্হীন বিদ্যুৎক্ষরণ বল! 

হয়। 

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি  অক্িজেনের ভিতর শবহীন তড়িৎমোক্ষণের জন্য 
দুই রকম যন্ত্র ল্যাবরেটর|তে ব্যবঙ্গত হয। 

(১) সিমেন্স (91677978) যন্ত্র £ (চিত্র ১৮গ) এই যন্ত্রে একটি 

ঘপেক্ষাককৃত মৌট] কাচ-নলের ভিতরে একটি সরু কাঁচ-নল থাকে । নল দুইটির 

অক্ষদণ্ড (23:15) একই হওয়। প্রয়েজন। সরু নলটির ভিতরের প্রাস্তটি বন্ধ 
থাকে এবং অপর প্রান্তে উহার সহিত বাহিরের নলটি জুড়িয়া দেওয়া হয়। 

অক্সিজেনের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য বাহিরের নলটিতে ছুইটি পথ আছে। 

মোটা নলটির বাহিরের দ্রিক এবং সরু নলটির ভিতরের দিকটি পাতলা টিনের 

পাত দিয়! মুড়িয়! দেওয়া হয়। ব্যাটারী ও আবেশকুগ্লীর সাহাষে; এই টিনের 

পাত দুইটির ভিতর শব্বহীন বিদ্যুৎক্ষরণের সৃষ্টি করা হর । প্রবেশ- ও নির্গম 

নলের সাহায্যে ছুইটি নলের মধ্যবর্তী অবকাশের ভিতর দরিয়া অক্সিজেন গ্যাস 

আস্তে আস্তে লইয়া যাওয়া হয়। স্থতরাং এই গ্যাসটি অদৃশ্য এবং শব্বহীন 
বিদ্যুৎক্ষরণের মধ্য দয় প্রবাহিত হইতে বাধ্য হয়। ফলে, নির্গম-পথে যে গ্যাস 
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বাহির হইয়া! আসে উহাতে অক্সিজেনের সহিত ওজোন মিশ্রিত আছে দেখা যায়। 
এইভাবে অক্িজেনের শতকরা প্রায় 

১০ ভাগ ওজোনে পরিণত হয়। 

১্টার্চ ও পটাসিয়াম আয়োডাইভ 

দ্রবণে সিক্ত এক টুকরা কাগজ 

চিত্র ১৮গ-_সিমেন্সের যন্ত্র নিগগম-নলের মুখে রাখিলে উহা 

কয়েক সেকেগ্ডের ভিতরেই নীল 

হইয়া ষায়। ওজোনের অস্তিত্বের ইহ1 একটি প্রমাণ । 

(২) ব্রডির (8০০1০) যন্ত্র ঃ (চিত্র ১৮ঘ) একটি বানু অপেক্ষাকৃত মোটা 

এবং অপরটি সরু-_-এই রকম একটি [-নল লওয়া হয়। মোট] বাছুটির ভিতরে 

' একদিক বন্ধ একটি সরু নল রাখিয়া! উহার বাহিরের খোলা দিকটি মোটা 

নলটির সহিত জুড়িয়৷ দেওয়া হয়। ইহাতে 

এই দুইটি নলের ভিতর একটি সম্কীর্ণ অবকাশ 

থাকে। ঢ0-নলটি একটি বড় কাচের জারের 

ভিতর বসানো হয়! জারের ভিতরে এবং 

সরু নলটিতে লঘু সালফিউরিক অআ্যাসিও 
ভরিয়া উহাতে ছুইটি প্রাটিনামের তার ডুবাইয়া 
রাখা হয় । এই তার দুইটি একটি আবেশ- 
কুগুলীর ছুই প্রান্তে যুক্ত করিয়া দিলে ছুইটি 

নলের মধ্যবর্তী স্থানে শব্দহীন বিদ্যুতৎক্ষরণ 

হইতে থাকে । ছুইটি নলের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ 

পথ দিয়া অক্সিজেন গ্যাস আস্তে আস্তে 

পরিচালনা করিলে বিছ্যৎক্ষরণের ফলে উহাতে ওজোনের উত্পত্তি হয়। 

অক্সিজেনের প্রায় শতকর] ২৫ ভাগ ওজোনে রূপান্তরিত হইয়] যায়। 

তরল বাুর সাহাষ্যে এই ওজোন-মিশ্রিত অক্সিজেনকে অত্যন্ত শীতল করিলে 

১১২৭ সেন্টিগ্রেডে ওজোন তরলিত হইয়! যায়। ঘন-নীল তরল ওজোন আলাদা 

করিয়া লইয়া বাম্পীভূত করিলেই মোটামুটি বিশুদ্ধ ওজোন পাওয়া যায়। তরল 
ওজোন সহজেই বিস্ফোরণশীল এবং উহার ফলে ওজোন অক্সিজেনে পরিণত 
হইয়া যায়। 

চিত্র ১৮ঘ-_ব্রডির যন্ত্র 
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১১৮-৯০। ও তজ্লেন্নেন্্র এ্রশ্্ 2 (১) ওজোন একটি নীল, মংস্য- 

গন্ধযুক্ত গ্যাস। জলে ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর দ্রবণীয়। তাপিন তৈল 
ওজোনকে খুব সহজেই শোষণ করিয়া লইতে পারে। কোন কোন জৈব দ্রাবকে 

যেমন, আাসেটিক আযপিড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতিতে ও ইহ] দ্রবীভূত হয়। 

বায়ু অপেক্ষা ওজোন প্রায় দেড়গুণ ভারী । 

(২) উত্তাপের সাহায্যে ওজোন ভাঙিয়া অক্সিজেনে পরিণত হইয়া থাকে। 
এই পরিবর্তনে অনেক বিচুর্ণ ধাতব পদার্থ, যেমন, সিলভার, প্রাটিনাম ইত্যাদি, 

অথবা কোন কোন অক্সাইড, যেমন, লেড অক্সাইড, কোবাণ্ট অক্সাইড ইত্যাদি 
বদ্ধকের কাজ করে । 203 ₹-305 

(৩) ওজোনের বাসায়নিক সন্ত্রিয়তা সমধিক । প্রায় সর্বদাই ওজোন বিশেষ 

ক্মমতাশীল জারকদ্রব্য হিসাবে রাসার়নিক ক্রিষা কবিয়া থাকে। এই সকল জারণ- 

ক্রিয়াতে ওজোনের প্রত্যেকটি অণু একটি অক্সিজেন অণুতে পরিণত হইয়া যার 

এবং অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটি অপর কোন পদার্থকে জারিত করে । 

এই সকল জারণেব ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পদার্থটির সহিত অক্সিজেন যুক্ত 
হয় বা পর্দার্থে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন 

পদার্থের অপরা-বিদ্যুত্বাহী অংশের অনুপাত বাড়িযা ঘাষ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 

ওজোনের সাহায্যে পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন ব| ধাতব অংশ দূরীভূত করা সম্ভব। 
নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দ্ধে ওয়া গেল £-_- 

[১২ +408 _1৮১30), + 405 
24৯5 +0)3 ৯ 4৯9৫9 + 0)2 

217০১04 + 7590) + 09৭ 56৪(5094)3 +[7050)+ 02 

2701+ 0৯ ₹01১ +17,0+05 
(ঘা +1150+0৭-]5+21013+ 02) 

ছুই একটি বিক্রিয়াতে ওজোনেব তিনটি পরমাণুই জারণ-ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে । যেমন £₹_ 

2১0) + 003 -250)3 

১১50915 +617001+ 099 ₹ 3917014 + 31750) 

(8) অধিকাংশ ধাতুই ওজোনের সংস্পর্শে আদিলে অল্লাধিক জারিত হয়। 

ওজোনের সান্নিধ্যে পারদের গতিশীলতা লোপ পায়, কারণ ওজোন উহাকে 

আংশিক ভাবে মারকিউরিক অক্সাইডে পরিণত করে। 
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(৫) ওজোন অনেক জৈব-পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিতে সমর্থ। রবার, কর্ক 
প্রভৃতি ওজোন দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনেক জৈব-জাতীয় রঙও ওজোনের ছ্বার। 
বিরঞজিত (8159050) হইয়া থাকে। ইথিলিন প্রভৃতি অসম্পৃক্ত জৈব-পদার্থের 
সহিত ওজোন সরাসরি যুকু হইয়৷ ওজোনাইড সৃষ্টি করে। 

0০, +০0১-০১7,0, 
ভখিলিন ইখিলিন-ওজোনাইড 

(৬) ওজোনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ, বেরিয়াঁম 

পার-অক্সাইড প্রভৃতি বিজ্গারিত হইয়া যায :__ 
চ750)5 +007 71750) +0)5 +0)5 

13909 + 603 -5 109) + 095 + 092 

যদিও ওজোন এই ক্ষেত্রে বিজারক দ্রব্যের মত ব্যবহার করে, তথাপি ইহাকে ঠিক 

বিজারণ-ক্রিষা বল] সঙ্গত হইবে না; কেননা, বিজারক দ্রব্যটি এস্থলে জারিত হ্য় 

নাই। 
ওজোন কিন্তু পটাসিধাম পারম্যাঙ্গানেটের কোন পরিবর্ধন সাপন করিতে 

পারে না। 

কয়েকটি পরীক্ষা হইতে ওছোনেব অস্তিত্ব নির্ধীবণ করা হয়। পু 
পৃথক ভাবে এক এক টুকর। কাগজ নিম়লিখিত ড্রবণে সিক্ত করিদ। লইলে ওজোনের 
সংস্পর্শে উহাতে বিভিন্ন রঙেব ষ্টি হয 2 

(ক) ই্রার্চ এবং পটস-আযোডাইড--নীল 

(খ) টেট্রামিথাইল শ্ারক _বেগুনী 
(গ) বেঞ্চিডিন --ভামাটে। 

ওজোনের ব্যবহার £ ব্যাকটিরিরার উপর ওজোনের বিষক্রিয়া আছে, 

সেইজন্য পানীয় জল নিবাঁজনে ওজোন খুব বাবহৃত হয়। তৈল, মোম প্রভৃতি 
বিরঞ্জনের জন্য এবং ল্যাধিরেটরীতে অনেক €জব-পদার্থ জারিত করার জন্য 

জোনের প্রয়োজন হয়। 

২৯৮-৯০। এওত্লেন্সেক্র সলক্ষেভি ল্িজ্নাল্রপ। 8 কেবলমাত্র 
বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভিতর দিয়া শব্খহীন বিদ্যুৎক্ষরণ করাইলেই ওজোন উৎপন্ন হয়, 

অন্য কোন পদার্থ ব| মৌলের প্রয়োজন হয় না। আবার ওজোন উত্তপ্ত করিয়া 

সম্পূর্ণ বিযোজিত করিয়া ফেলিলে অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় ওজোন অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই নয়। 



আবকসজেন ২১৯ 

সোরেট (9০: একটি সহজ পরীক্ষা্ধার ওজনের সঙ্কেত নির্ণয় করেন। 
দুইটি কাঁচ-কৃপীতে কিছু ওজোন-মিশ্রিত অক্সিজেন সম-আয়তনে লঙয়া 
উহাদিগকে জলের উপর উপুড করিয়া রাখা হ্য়। কাঁচ-কৃগী ছুইটির গ্রীবাদেশ 
অংশাঞ্কিত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে গ্যাসের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ 

জানা যাইতে পারে। প্রথম কৃপীটিতে একটু তাগিন তৈল দেওয়া হয়। 
উহ1 সমস্ত ওজোন শোষণ করিয়া লয়। ইহার ফলে গ্যাসের আয়তন কমিয় 

যায়। মনে কর, সঙ্কোচনের পরিষাণ স. ঘন সেন্টিমিটার । 

দ্বিতীয় কুপ্পীটিকে উত্তপ্ু করিয়া উহার ওজোনটুকু সমস্ত বিযোজিত করিয়া 

উহাকে অক্সিজেনে পরিণত করা হয়। ইহাতে গ্যাসের আয়তন বুদ্ধি পায় এবং 

এই প্রসারণের পরিমাণ দেখ! যায় প্রথমটির সক্কোচনের ঠিক অর্ধেক, অর্থাৎ 

+ ঘন সেন্টিমিটার । অতএব, 

স ঘন সেন্টিমিটার ওজোন হইতে ক | ঘন সেন্টি, অক্সিজেন পাওয়া যায়। 
এ 

যদি স: ঘন সেন্টিম্ট।র কোন গ্যাসে 9 অণু বন্ঈমান থাকে, 'ভবে আযাভোগাডে। 

প্রকল্প-অনুযাধী-- 

ওজোনের 5 সংখ্যক অণু হইতে এগ অক্সিজেন অণু পাওয়া যায় 
অর্থংৎ .. ১টি ডি টি রি 

অর্থাৎ ... ১ ৯৯ ৩টি অক্সিজেন পরমাণু 

কারণ, অঞ্িজেন অণু দ্বি-পবঘাণুক। 

অতএব, ওজোনের সন্কেত, ০৪ । ঃ 

নিউথের যন্ত্রের সাহায্যে ওজোনের এই সংযুত্ি আরও ভালভাবে প্রমাণিত 

হইয়াছে। ব্রডির যন্ত্রের মত একটি সরু নল একটি অপেক্ষাকৃত মোটা নলের 
ভিতর সমকেন্দ্রী করিয়া বসান হয। উপরেব অংশে ছো9 নলটি একটু প্রশস্ত 

এবং উহ? এমনভাবে বসে যেন ভিতরের সহিত বাহিরের বাতাসের কোন 

যোগাযোগ না থাকে । বাহিরের নলটিতে একটি ম্যানোমিটার সংযুক্ত থাকে । 

থুব সরু একটি ছোট্ট নলে একটু তাপিন তৈল পুরিরা উহার ছুই দিক বন্ধ 

করিয়া দেওয়া হয়। এই তাপিন তৈলের নলটিকে কয়েকটি কাঁচের গুটির 

সাহায্যে বড় নল ছুইটির মধ্যবত্তী স্থানে এমনভাবে আটকাইয়া রাখা হয় যেন 

ভিতরের নূলটি একটু ঘুরাইলেই এই ছোট্র নলটি ভাঙিয়া তাপিন তৈল বাহির 
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হইয়া পড়িতে পারে। বড় নলটির নীচের দিকে একটি স্টপকক্ থাকে । উহার 

সাহায্যে ছুইটি নলের মধ্যবর্তী স্থানটুকু অক্সিজেনে ভত্তি করিয়! লওয়া হয়। এই 
৪7 

উহ হা 

ড় 

এ ভার এ 

1 

71117111977 

রা 

চিত্র ১৮উ-_নিউথের যন্তব 

আয়তনের পরিমাণ পাঁওয়া যায়। 

যন্ত্রটি একটি বড় জারের ভিতর রাখিয়া! 
উহাতে এবং ভিতরের সরু নলটিতে লঘু 
সালফিউরিক আযাসিড দেওয়া হয়। আযসিডের 

ভিতর দুইটি প্লাটিনাম তার ডুবাইয়া রাখা হয়, 
এবং ইহাদের সাহায্যে অক্সিজেনের ভিতর 

দিয়া শব্দহীন বিছ্যুৎক্ষরণ চালনা করা হয়।, 
অক্সিজেনের কতকাংশ ওজোনে পরিণত হইলে 

বিছ্যুৎ্-ক্ষরণ বন্ধ কবির! দেওয়া হয়। ওজোন 

হওয়াতে অক্সিজেনের আতম্বতন কমিয়! যায়। 

ম্যানোমিটার হইতে এই সঙ্কোচনের পরিমাণ 

জানা যায়। ভিতরের নলটি ঘুরাইয়া এখন 
তাপিন তৈলের নলটি চূর্ণ করিয়া দেওয়া হ্য়। 

এজোন এই তাপিন তৈলে শোধিত হইয়া 
যার! . ম্যানোমিটার হইতে এই সন্কোচনেরও 

পরিমাণ জানা যায়, অর্থাৎ ওজোনের 

বলা বাহুল্য, যে পরিমাণ অক্সিজেন হইতে 

উক্ত ওজোন উৎপন্ন হইয়াছিল উহ। এই দুইটি সন্ধোচনের সম্মিলিত আয়তনের 

সমান। সর্বদাই দেখা যায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটার ওজোনের জন্য ১৫ ঘন 

সেন্টিমিটার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। সোরেটের পরীক্ষাতেও এই ফলই 

পাওয়া গিয়াছিল। পূর্বের মতই প্রমাণ কর] যায়, ওজোনের সঙ্কেত হইবে, 091 

পরবত্তী কালে, সোরেট ও রাইসেনফেলড বিভিন্ন উপায়ে বিশুদ্ধ ওজোনের 

ঘনত্ব নির্ণয় করিয়া ওজোনের উপরোক্ত সঙ্কেত স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 



উনবিংশ আধ্যায় 

হাইক্ড্োজেন্ন ও অক্সিজেন্সে্র বীপিক সার 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে দুইটি যৌগের উৎপত্তি 
হয়--(১) জল, 7350 এবং (২) হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, [505 । 

ভকল্ন9? 7550 

বহুদিন পর্যযস্ত জল একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবেই পরিগণিত হইত। 
১৭৮১ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেগ্ডিস বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম প্রমাণ 

করেন, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ । 

প্রকৃতিতে জলের প্রাচুর্য দেখা যাঘ। ভূপুষ্টের চার ভাগের তিন ভাগই 
জল। বিশাল সমুদ্ররাজি, অসংখ্য নদ-নদী, প্রশ্রবণ, ঝর্ণা, সবই জলের উৎস। 

অবশ্য এই সকল স্থানে সাধারণতঃ জল তরল অবস্থায় থাকে । কিন্ত কিন ও 
বাম্পীয় অবস্থায়ও প্রকৃতিতে যথে্ট জল পাওয়া যায়। মেরপ্রদেশ এবং উচ্চ 

পর্বতশিখরসমূহ বরফে আবৃত। বাধুবগ্ুলে জল বাম্পীয় অবস্থায় থাকে। 

এতত্বাযতীত, জীবজগতে সর্বত্রই জলের অস্তিত্ব আছে । অনেক খনিজ পদার্থের 

সহিতও জল সংশ্লিষ্ট দেখ যায়! 

৯২-। শ্রাক্ভিক ভকল (্বগর৮া৪] ৪67) 2 উৎস অনুযায়ী 

প্রান্তিক জলকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত কর] হইয়াছে। 

(১) বৃষ্টিংজল £ সমূত্র, নদনদী, জলাশয় প্রভৃতি হইতে জল বান্পাকারে 

উড়িয়া যায়। পরে উহা বামুমগ্ডলে শীতল হইলে রে হয়। অতএব ইহাকে 
স্বাভাবিক উপায়ে পাতিত জল বলা যাইতে পারে। কিন্তু পাতিত হইলেও 
বৃষ্টি-জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। বাযুমগ্ুল অতিক্রম করার সময় ইহাতে কিছু কিছু 

গ্যাস, আযামোনিয়া, নাইট্রাস অক্সাইড, অক্সিজেন প্রভৃতি দ্রবীভূত হইয়! থাকে। 

তাহা ছাড়া, বহু সুক্্ম ধূলিকণাও উহাতে মিশ্রিত থাকে । অবশ্ত এসব পদার্থের 

পরিমাণ খুব কম এবং এইজন্য প্রাকৃতিক জ্বলের মধ্যে ইহাকেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ 

মনে করা হয়। 



২২২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২) নদী-জল 2 সাধারণতঃ বুষ্টির জল হইতে এবং পাহাড়ের উপরের 

বরফ হইতে নদ-নদীর হৃষ্টি। জলের দ্রাবণীশক্তি খুব বেশী। মাটির উপর দিয়া 

প্রবাহিত হওয়ার সময় উহ1 বহু রকম পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া লয়। ইহা ছাড়া, 

ন্দীতীরবস্তী ভূভাগ হইতে বহু অন্রবীভূত পদার্থ ও ময়লা এই জলের সহিত 

মিশিয়া যায়। 
(৩) প্রত্রবণ-জল £ ভঁ-পুষ্টের অভ্যন্তর হইতে বিভিন্ন ছিদ্রপথে জল 

নিঃহ্ত হইয়া প্রশ্রবণের স্থষ্টি করে। প্রত্রবণের জলেও বহুবিধ লবণ-জাতীয় দ্রব্য 

এবং অন্থান্ত পদার্থ দ্রবীভূত থাকে । কিন্তু বালু, মাটি, কাকর প্রভৃতির ভিতর 

দরিয়া অতিক্রম করে বলিয়া! উহ খুব স্বচ্ছ হয় এবং কোন অজ্রবণীয় ময়লা উহাতে 
থাকে না। বালু প্রন্থতির সাহায্যে উহ পরিস্রত হইয়া থাকে । 

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ-জাতীয় বস্ত প্রশ্রবণ জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহাকে 

প্রায়ই খনিজ-জল বলা হয। ভিন্ন ভিন্ন পদাথ দ্রবীভূত থাকার জন্ম এই জলের 
স্বাদ এবং প্রকৃতিও বিভিন্ন হইযা থাকে । অনেক সময় এই জলে কাবন ডাই- 

অক্সাইডও থাকে । সোডিয়াম ব| লিখিযাম বাই-কার্বনেট, মোভিয়াম এবং 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, লৌহঘটিত কোন কোন লবণ, হাইড্রোজেন সালফাইড 
ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ খনিজ-জলে দ্রেখা বায়। এই সব জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক 

ক্ষেত্রে খুব উপকারী । ভুবনেশ্বর, রাজগার, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি জায়গার জল এই 

কারণেই বিখ্যাত। 

সাধারণ কূপ অথবা টিউব ৪য়েলের জল অনেকটা! প্রশ্র»ণ জলের মত । 

(8) জমুদ্র-জল 2 ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ সর্বাধিক | . খাস্ত- 
লবণের পরিমাণই খুব বেশী এবং খাগ্ভ-লবণ ছাঁড়াও অন্তান্ত অনেক লবণ জাতীয় 
পদার্থ ইহাতে আছে। অত্যধিক লবণাক্ত বলিয়াই ইহ! অপেয়। 

২৯৯১-২,। স্পীনীক্স ভ্কলন £ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক জল পানী্নব্ূপে 
ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পানীয় জলে কোন রকম রোগবীজাণু বা ভাবমান 
অদ্রবণীয় পদার্থ থাকিবে না। উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকাও বাঞ্চনীয় 
নয়। সাধারণতঃ মনে হ্য় যে প্রাকৃতিক জলকে পাতিত করিয়া লইলেই উহাকে 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইবে এবং তাহা পানীয়রূপে ব্যবহার কর! যাইতে 
পারে। কিন্তু পাতিত জল স্বাদহীন; সেইজন্য পানীয় হিসাবে উহা প্রশস্ত 



হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ ২২৩ 

নয়। কিঞ্চিৎ পরিমাণ লবণ, একটু অক্সিজেন ও কার্ধন ভাই-অল্সাইড দ্রবীভূত 
থাকে বলিয়া পানীয় জলের স্বাদ ভাল হয়। 

নদী ব পুফরিণীর জল প্রথমে ফুটাইয়! উহাকে বালু ও কাঠকয়লার সাহায্যে 
পরিক্রত করিয়! পাঁনের উপযুক্ত করা হয়। প্রথমে ফুটান জল একটি কলসীতে 

লওয়া হয়। উহাতে একটু ফটকিরি মিশাইয়া দেওয়! হয়। এই কলসীর নীচে 
একটি সরু ছিন্র থাকে । এই ছিদ্র দিয়া জল নীচে আর একটি কাঠকয়লাপূর্ণ 
কলসীতে পড়িতে থাকে । দ্বিতীয় কলসী হইতেও নীচের একটি ছিজরপথ দিয়! 

জল আবার চুয়াইয়! তৃতীয় একটি বালুপূর্ণ কলসীতে পড়ে। এই কলসীর 
নীচের একটি ছিদ্র দিয় পরিক্রত জল নিয়ের একটি আধারে সঞ্চিত হয়। গ্রামে 
গৃহস্থরা সচরচর এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে। 

বড় বড় সহরে যেখানে অনেক জল সর্বদা সরবরহ কর! আবশ্যক সেখানে 

অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় । নিকটস্থ কোন নদী হইতে পাম্পের সাহায্যে 

জল তুলিয়। প্রথমে কতকণুপি বড বড জলাশয়ে রাখা হয়। এইখানে জলের 
ভানমান অগ্রবণীয় কণাসমূহ দবীরে ধীরে নীচে থিতাইয়। যায়। খাদ কাটিয়া এই 
জলাশয়গুলি তৈয়ারী করা হয় এবং ইহার1 আয়তনে ছোট ছোট পুঙ্করিণীর সমান । 
লোহার জাপির খাচায় করিয়। ফটকিরির টুকরা এই সব জলাশয়ে ডুবাইয়৷ রাখা 

হয়। বালু, মাটি প্রভৃতি সহজে থিতাইষ। যাইতে ফটকিরি সাভায্য করে। এই 
জলাশয়গুলির পাশেই বড বড় কতকগুলি পবিক্রতি-আধার তৈয়ারী করা হ্য়। 

এইগুলি ইটের ভৈয়ারী চতুক্ষোণ চৌবাচ্চার মত। ইহাদের তলদেশ সমতল নয়, 

মধ্যস্থল অনেকটা শীচু। সেইখানে টে. এ 

পরিক্ষত জল বহন করিয়া লইয়া (হী: 
যাওয়ার : একটি পাইপ আছে। টিউন 1 0০ 
এই পরিস্রতি-আধারগুপিতে প্রথমে (3 * রে 8 
কয়েক ফুট মোট। কাকর ও পাথরের (33284 টা 2 

হি 2 গে টির তিন 

চুড়ি দেওয়া থাকে এবং উহার উপর ১ 
নল দল 

প্রথমে মোটা বালু এবং তারপর ১৫ ইউজ টও 
মিহি বালুর স্তর রাখা হয়। পার্খবর্তী চিত্র ১৯ক-_পানীয় জলের পরিক্ষুতি 
জলাশয় হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত জল উহার গ্রাীরের উপর দিয়! ধীরে ধীরে 
এই আধাবগুলিতে আনে এবং বালু ও পাথরের স্তর অতিক্রম করিয়া নীচের 
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পাইপে যায় (চিত্র ১৯ক)। বালু ও পাথরের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময়' জল 

সম্পূর্ণরূপে পরিক্রত হইয়া থাকে । 
অতঃপর| ক্লোরিণ গ্যাস অথবা ওজোন গ্যাস দ্বারা জল জীবাণুমুক্ত কর! 

হয়। পাম্পের সাহায্যে এই শোধিত জল একটি স্থ-উচ্চ জলাধারে উঠাইয়া 
দেওয়া হয়। সেখান হইতে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ করা হয়। কোন কোন 

জায়গায় এই জলাধারগুলিতে অতি-বেগনী আলো! স্ষ্টি করার সরঞ্াম থাকে এবং 

অল্পক্ষণের জন্য জলের মধ্যে অতি-বেগনী রশ্মি সঞ্চারিত করিয়! জীবাণুসমূহ ধ্বংস 

করা হয়। অতি-বেগনী আলোতে প্রায় সমস্ত জীবাণুই এক মিনিটের মধ্যে নষ্ট 

হইয়া যায় । 

বাতাশ্বিত জল (86৪6৫ ৪০.) ৪ কার্বন ডাই-অক্সাইন্ড গ্যাস জলে দ্রবণীয় এবং 
চাপ বৃদ্ধির সহিত জলে ইহার দ্রাব্যত। বুদ্ধি পায়। পোড়া ওয়াটার, লেমনেড প্রনৃতি পানীয়ে 

পাম্পের সাহায্যে অতিবিক্ত পরিমাণ কাবন ডাই-অক্সাঠড জলে দ্রবাইত করিয়। রাখা হয়। ছিপি 
খুলিয়। দিলে উহার চাপ কনিয়! যায় এবং কার্বন ডাই-অল্াইড গথাস বুদবুদেব আকারে বাহিন 

হইয়া আসে । বিভিন্ন স্বাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, দোডিয়াম বাই-কার্ধনেট, চিনি, আদার রস 
প্রভৃতিও সেই জলে দেওয। হয়। এইঝপ অতিগিন্ত কারন ডাই-অক্সইভ সমনিত জলকে 'বাতীন্থিত 
জল' বলে। এই সকল জল হজমেব পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

০১৯২-১০ | শুধল্র ভন ও মু. ভলল্ন (0870 ৫ 3016 ঘা 857) 2 

সাবান জলে ঘবিলে ফেনা হ্য়। কিন্ধু সকল রকম প্রাক্কৃতিক জল সাবানের 

সহত সহজে ফেনা দেয় না। 

“স্ব জল-_যে সব জল অতি সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন করে তাহাকে 

মুহু জল বলে । 

খর জল--যে সব জল সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন করিতে পারে না, 

তাহাকে খর জল বলে। 

জলের খরতার কারণ £ প্রাকৃতিক জলে অনেক রকম ধাতব লবণ 

দ্রবীভূত পাকে । ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণসমূহ দ্রবীভূত 
অবস্থায় থাকিলে জল খরত। প্রাপ্ত হয়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়'মের 

বাই-কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট সাধারণতঃ খর জলে দ্রবীভূত থাকে । 

সাবানে ্টীয়রিক আসিভ, পামিটিক অ্যাসিড প্রতৃতি কতকগুলি জৈব- 

আাসিভের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ থাকে । এই জৈব লবণগুলি জলের 

সহিত মিশিয়া ফেনার স্ষ্টি করে। এ সকল অ্যানিডের অন্ঠান্ত ধাতব লবণের 
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এই ক্ষমতা নাই । জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের কোন লবণ থাকিলে 
উহাদের সহিত সাবানের রাসায়নিক ক্রিম্বা ঘটে এবং সাবানে আর সোডিয়াম বা 

পটাসিয়ামের জৈব-লবণ থাকে না। সুতরাং এই সকল জলে ফেনার সৃষ্টি হয় 

না। জল খরতা-সম্পন হয়। 
212-56591205 4 09018729014 0০9-5695125 

€ সাদা অধংক্ষেপ ) 

/ খর জলের শ্রেণীবিভাগ $ জলের খরতা স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুই রকমের 
হইতে পারে । এই জন্ত খর জলকে অস্থায়ী খর জল ও স্থায়ী খর জল এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

যে সমস্ত খর জল কেবলমাত্র ফুট।ইলে বা অন্য কোন সহজ উপায়ে খরত৷ 

হইতে দুক্ত হয়, তাহাদিগকে অস্থায়ী খর জল বলে। ক্যালসিয়াম ও 

ম্যাগনেসিয়াম বাই-কাব্নেট থাকার জন্যই জলের অস্থাঘ্নী খরতা হ্য়। 

কিন্থ অনেক জলের খবতা কোন সহজ উপায়ে দূর করা যায় ন]1। 

উহ্াদিগকে যুদ্ধ জলে পবিণত করিতে বিশেষ রাসায়নিক গ্ক্রিষার প্রয়োজন 

হয়। এইসব জলকে স্থায়ী খর জল বলে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিযামের 

ক্লোরাইড ও সালফেট জলে থাকিলে উহা স্থায়ী খর জল হইয়া থাকে । 

জলের খরতা দূরীকরণ £ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ জলে 
দ্রখীভূত থাকে বলিন্নাই জলেব খরত। হয়। স্থতবাং খর্তা দূর করিয়া! জল 
মুদু করিতে হইলে জল হইতে দ্রবীভূত ক্যালসিরা ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত 

পদর্৫থগুলিকে কোন প্রক্রিয়া বা রাসাধনিক পরিবস্তনের সাহাম্যে অধংন্ষিপ্ত 

করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে এ সকল লবণ আর দ্রবীভূত থাকিবে ন|। 
হ্তরাং উহার খরতাঁও লোপ পাইবে । 

জলের অস্থায়ী খরত দূরীকরণের জন্য দুইটি উপায় অবলম্থিত হয় । 

(১) অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইলে উহার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 

বাই-কার্ধনেট উত্তাপে ভাঙিয়া ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কাবনেটে পরিণত 

হয়। জলে এই কার্ধনেটের দ্রাব্যতা খুব কম, সুতরাং উহারা জল হইতে 

অধংক্ষিপ্ত হইয়! পড়ে ॥) জলে আর বিশেষ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ 

থাকে না এবং উহ মু জলে পরিণত হইয়া যাঁয়। 
0৪ (]]009)2 7 08005 + £150)+ 0094 

[এ (8005) - 11500$ +1150)+ 0০0), 

১৫ 
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(২) ক্লার্ক-পদ্ধতি (01805 [096588) 8 'চণ বা কলিচুণের সাহায্যে 

জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়। চুণের সহিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেপিয়াম 

বাই-কার্বনেটের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জল হইতে উহার বিভিন্ন যৌগাকারে 
অধঃক্ষিপ্ত হইয়া আসে? 

0 (700১)2+ 08 (017)5 »₹20900)9 +2780 

18 (7005)১ + 209 (977)১ 7 205005 + 1716 (013)5+ 2750), 

এই উপায়ে খরত। দূর করিতে হইলৈ সতর্কতার সহিত চুণ দিতে হইবে। 
কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত চুণ দিলে জলের খরতা দূৰ না হইয়া বরং উহার ধরতা 
বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা । চুণ নিজেই একটি ক্যালসিয়াম-ঘটিত পদার্থ এবং জলে 

উহার যথেষ্ট দ্রাব্যতা আছে । 

এই সকল উপায়ে স্থাধী খব জলের মুছুকরণ সম্ভব নহে। স্থায়ী খর জলে 

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেনিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট থাকে । স্থায়ী খরতা 

দূর করিতেও দুইটি উপার ব্যবহৃত হয। 

(১) সোডার সাহায্যে ঃ স্থায়ী খর জলের সহিত সোডা অথাৎ 

সোডিয়াম কাধনেট মিশাইলে উহার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ম লবণ-গুলি 

উহাদের অদ্রবণীর কার্বনেটে পবিণত হঘ এবং অধঃক্ষিপ হইয়া পডে। এইভাবে 

দ্রবীভূত অবস্থা হইতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দৃরীকৃত হইলে জল মৃদু 
হইয়া যার। কিন্তু এই উপায়টি ব্যয়সাধ্য । 

০9015 4+32200)3 5 0680০09৯ + 21801 

10019 + 950093 150০0) + 21901 

0০৪১০ + ৪2003 _ ০0০০)৪ 4- ৪2০১6) 

110১0) 4 820095 _7600)3 + 2৪১০ 

(২) পারমুটিট পদ্ধতি (০9৭08616 209০888) $ জিয়োলাইট (26০1166) 

নামক কতকগুলি খনিজ পদার্থ আছে উহারা অনেকট। সাধারণ মৃত্তিকার 

মত, এবং সোডিয়।ম, আযালুখিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটের মিশ্রণে গঠিত। 
কৃত্রিম উপায়েও জিয়োলাইটের মত পদার্থ সোডিয়াম আ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট 

হইতে তৈয়ারী করা হইয়াছে । উহার নাম দেওয়া হইয়াছে পারমুটিট্ 1. 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং গোলাকার একটি ইট বা লোহার তৈয়ারী প্রকোষ্ঠের 
মধ্যে পারমুটিট রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া উপর হইতে নীচে আস্তে আস্তে 
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খর জল পরিচালনা করা হয়। পারমুটটিট্ স্তরের উপরে ও নীচে খানিকট1 মোট! 

বালু বা পাথরের হুড়ি থাকে । পোরমুটিট্ দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
লবণগুলিকে অদ্রবণীয় যৌগে রূপান্তরিত 

করিয়। জল হইতে অধঃক্ষিপু করিয়া 

দেয়। নীচে যে জল সঞ্চিত হয উভ] 

মহ জল 
রন টা তা 

7 সর, গর টা 9 

[ব০-10177700104+ 02092 ও টা, ডি 
312 88 7 ৪ 

20০11 0০8-100000106 

[০,-1১10000110 4 112১০) 

২০১০) +140-1১510100006 

কয়েকদিন ব্যবহারের পর এই 
পারমুটিটের খরতা-দূরীকরণের ক্ষমতা 
লোপ পায়; কারণ, উহার সমন্ত 

সোডিয়াম পারঘুটিটু ক্যালসিয়াম ও 

ম্যাগনেসিয়াম যৌগে পরিণত হয়। 

খাগ্-লবণের গাও জবণের দ্বারা ইহাকে 

শৌত করিলে অর্থাৎ খর জলের বদলে 

সেই পান্রমুটিটের ভিতর দির খাছ 
লবণের দ্রবণ প্রবাহিত করিলে ইহ। 

আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এব* পুনরাধ 

জলের খরত। দূর করিতে সমর্থ হয। 

(09-7611070007+ 22017 22-176110700047 02072 

৬12-001070017+ 2401 ০ 22-1১51100061+ 81205, 

এই পুনরুজ্জীবনের ফলে একই পারমু্টিট বহুদিন ব্যবহার করা সম্ভব, অবশ্য 

ইহার জন্য অনেকটা খাগ্ঠ-লবণ ব্যঘ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, শ্বধু স্থায়ী 

খরতা নয়, ছুই রকম খরতাই এই প্রকারে দূর কর! সম্ভব । 

খর জলের কতকগুলি বিশেষ অস্্বিধা আছে বলিয়াই উহাকে মৃদু করা 

হয়। (১) খর জলের সাহায্যে কাপড় প্রভৃতি পরিফার করিতে সাবানের 

অপব্যয় হয়। (২) জল অধিক খর হইলে উহা' স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী এবং 

এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। উহাতে অনেক খাচ্ছাদ্রব্যও 

চিত্র ১৯খ_ পারমুদ্ট্ পন্ধতি 
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সহজে সিদ্ধ করা যায় নী। (৩) কেটলীতে এই খর জল উত্তপ্ত করিলে উহা 
হইতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেপিয়াম কার্ধনেটের স্তর কেট্লীর গায়ে জমিতে 
থাকে। যখন বেশ পুরু স্তর পড়িয়া! যায় তখন কেটুলীতে সহজে জল উত্তপ্ত 
হয় না। কারণ, পাত্রের তাপ-বাহিতা অনেক কমিয়া যায়। ফ্যাক্টরীর 
বয়লারেও যদি খর জল ব্যবহার করা হয়, তবে উহাতেও কিছুদিন পরে 

কার্বনেটের স্তর জমিয়] যায়। পরে অনেক কয়লা পোড়াইলেও জল ফুটান দুর 
হইয়] উঠে। 

সমস্ত প্রাকৃতিক জলের খরতার পরিমাণ এক নহে । জলের খরতা ডিগ্রীতে 

পরিমাপ করা হয়। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে এক ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা 

উহার তুল্যান্ক পরিমাণ অন্ত প্রকার ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকিলে 
জলের এক ডিগ্রী খরতা আছে ধর] হয়। অর্থাৎ ২২০ খর জল বলিলে প্রতি 

লক্ষ পাউণ্ডে ২২ পাউওড ক্যালসিয়াম কাঁবনেট আছে মনে করিতে হইবে । 

২০৯১-৪ । লিওন ভ্কল্লেল্র এল ২ প্রাকৃতিক জলকে বিশুদ্ধ 

করিতে হইলে উহাকে অল্প পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও একটু শ।রকের সহিত 

পাতিত কর! হয়। পটাসিয়াম পারম্যার্সানেটে অনেক জীবাণু ত নষ্ট হয়ই, উপরন্তু 
অন্যান্য জৈবপদার্ঘও জারিত হইয়! দূরীরুত ভূয় । পাতিত জল সমস্ত প্রকার দ্বণীয় 

এবং অদ্রবণীর্ ময়লা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । 
বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন একটি স্বচ্ছ তরল পদাথ। ইহার 

ক্ুটনান্ক ১০০০ সেন্টিগ্রেড এবং হিমাস্ক ০* সেন্টিগ্রেড। ইহার উদ্বারিতা 
যথেষ্ট এবং সমস্ত উষ্ততাতেই ইহা বাম্পীভৃত হইয়া থাকে। ৪০ সেন্টিগ্রেডে 

এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজনকে এক গ্রা্ ধরা হয় এবং ইহাই ওজন 

ও ঘনহব পরিমাপের এককরূপে ব্যবহৃত হয়। জলের দ্রাবণী শক্তি অত্যস্ত 

বেশী । বহু রকম পদার্থ ইহাতে অনায়াসে দ্রাব্য হইয়! থাকে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে বস্তর দ্রাবণের সময় "তাপ বাহির হয় (00977), আবার কখনও দ্রাবণ 

কালে উহা শীতল হইয়া যায়, অর্থাৎ বাহির হইতে তাপ গ্রহণ করে (চিনি, 
া,01)। জলের তাপ- ও বিদ্যুৎপরিবাহিতা খুব কম। 

অনেক সময় এক বা একাধিক জলের অণু অন্তান্ত বিভিন্ন বস্তর একটি 
অণুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে । যেমন, 05904, 57750) 25505, 77597 
015, 67750, 2৪005), 50 ইত্যাদি। জল-সংযুক্ত পদার্থের এই 
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সকল অণুকে “সোদক অণু” বল! হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোদক পদার্থসমূহ 
স্কটিকের আকারে থাকে । সোদক ক্ষটিকের আকৃতি ও রঙ এই কেলাস-জলের 
(8051 01 ০0750811159007) উপর নির্ভর করে। 

অধিক উত্তাপে, বিশেষতঃ প্রাটিনামের প্রভাবে, জল বিযোজিত হইয়! 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। 2750-275+051 

জল প্রশম অক্সাইড, কিস্তু জলের রাসায়নিক সন্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(১) সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ক্ষার-ধাতু জলের সংস্পর্শে আদিলেই 
জল বিশ্লেষিত হইয়া যায়। জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতু অধিকতর 
উষ্ণতায় জলীয় বাশ্পের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া! থাকে । মারকারি, 
গোল্ড, সিলভার ও প্রাটিনাম ধাতুর সহিত জলের কোন বিক্রিষা হয় ন1। 

(২) কয়েকটি অধাতুর সহিত রাসায়নিক বিক্রিষার ফলেও জল বিশ্লেখিত 

হইয়। যায়। ফ্লোরিন, ক্লোরিণ, উত্তপ কার্বন ও সিলিকন প্রভৃতির সহিত 

জলের বিক্রিয়া হইয়া থাকে । 
0+1350-00+175 217 + 2াব50-4চ]৭+ 05 
১?+317,0-1159105+2ঢ১ এ+ 31350017140 

015+1150-17001+ 701 
2001১421056) 54170] + 05 (ক্ধ্যালোকে ) 

(৬) অনেক ধাতব-অক্সাইড ৪ অধাতব-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া 
যথাক্রমে ক্ষারক ও আাসিডের উৎপত্তি করে। এইরূপ দ্রবণ বস্তুতঃ রাসায়নিক 

সংযোগ । 

0৪০0+1720)- 080017), ৩০০৩ +1150- 55০, 
৪,0৭4 ল»০0-2৪017 [,50)5+ 3750 ল2]7579 ইত্যাদি | 

আযামোনিয়ার সহিত জনের সংযোগে ও ক্ষারক উৎপনন হয়। 

বানও+ 1750 এ01] 

(৪) অনেক যৌগিক-পদার্থ জলের দ্বার! বিশ্লেষিত হইয়া অন্ান্য পদার্থে 

পরিণত হয়। এইরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াকে সচরাচর “আর্দ্-বিশ্লেষ” (১':০- 

15515) বলা হয়। 

4১101 + 37507 410077)5 + 3701 
70125 + 31750» 7092098+30061 
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0905421350৮ 08007)5+ 0217 
৫৪5 +61750-311506977)5+2ছা, 

(০313 92033 +116)- ০5173 ৪0৪ + ৮6173 20)5 

চিনি গ্ুকোজ ফক্টোজ 

২৯৯২-৪। শভ্কল্লেন্র সহম্ভুতি ও স্ক্কেভি £ যৌগিক পদার্থের 
উপাদানসমূহ ওজন বা আযতনের কোন নিদ্দিষ্ট অন্থপাতে মিলিত হ্ইয়। থাকে । 
এই অস্থপাতটিকেই উহার সংযুতি বলা হয এবং ইহার সাহায্যেই যৌগিক পদার্থের 
সন্কেত ঠিক করা হয়। নিদিষ্ট অথচ বিভিন্ন পরিমাণ উপাদানগুদলর রাসায়নিক 

||] 
চিত্র ১৯গ 

হফমান ভ'ট[মিটার 

এই প্রারটিনাম পাত ছুইটিকে একটি ব্যাটারীর ছুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া 

হয়। বিছ্যুত্প্রবাহে জল বিগ্লেষিত হয় এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও অ]ানোডে 

অগ্সিজেন সঞ্চিত হয়। সর্বদাই এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তনের 

মিলন সংঘটিত করিয়া উহাদের অন্রপাত জান 

যাইতে পারে। অথব| যৌগিক পদার্থটি বিযোজিত 

করিয়া উপাদানলমূহের যে বিভিন্ন পবিমাণ পাওয়া 

ঘা ছাহ! নিদ্ধীরণ করিয়াও উহাদের অনুপাত 

নিতে পারা ধায়। প্রথমটিকে সাংশ্নেষিক 

(3১170176110) এবং দ্বিতীয়টিকে বৈষ্লেষিক 

(১001570]) উপাধ বলা চলে। জলের সংঘুতি 

এই দুইটি উপাযেই গতির করা হ্ইরাছে। 

বৈশ্লেষিক পদ্ধতি ; হকন্যানের ভণ্টামিটার 

ঘন্ত্রে জল বিশ্রেঘিত করিমা হাইডোজেন ও 

অন্সিজেনেন আয়তনের পরিমাণ নিদ্ধীরণ ক্র হয়। 

হফম্যান মঙ্্রট ১৯গ চিত্রের অগ্কপ। এই যন্তে 

একটি অংশাঙ্গিত [-নলের নীচের দিকে ছুইটি 

প্াটিনাম-পাত আছে, এব, উপরে দুইটি স্টপকক্ 

থাকে । [0-নলটির মধ্যস্থলে আর একটি অপেক্ষাকৃত 

বড় নল সংযুক্ত থাকে । এই তৃতীন্ন নলটির ভিতর 

পিক্( জল দেওয়া হয় এবং [0-নলটির ছুইটি বাহুই 

সম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ করিয়া রাখা হয়। বাহির হইতে 
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অন্থপাত দেখা যায়, ২ : ১। অর্থাৎ প্রতি ঘনায়তন অক্সিজেনের সহিত দুই 
ঘনায়তন হাইড্রোজেনও উৎপন্ন হয়। অতএব, আয়তন হিসাবে জলে হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেনের অনুপাত, ২ : ১। 

জাংশ্লেষিক পদ্ধতি 2 জলের উপাদানদ্য়ের আয়তন ও ওজন. উভয়েরই 

অনুপাত সাংশ্লেষিক উপায়ে স্থির করা যাইতে পারে । 

আয়তন-সংযুতি ঃ হফম্যানের পরীক্ষাঃ একটি ঢ-আকুতিবিশিষ্ট 
গ্যাসমান যন্ত্রে [24010:7611) এই পরীক্ষা করা হয়। ঢ-নলটির একটি 
মুখ বন্ধ থাকে, এবং উহাতে বিছ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেওয়ার জন্য দুইটি প্লাটিনামের তার 

লাগান থাকে । নলের এই বাহুটি অংশাঙ্ষিত। অপর বাহুর নীচের দিকে 

স্টপককৃযুক্ত একটি নির্গম-নল আছে । প্রথমে সম্পূর্ণ 

নলটি পারদে ভদ্তি করিয়া লইয়। উ্ভার অংশাঙ্কিত 

বাহুতে খানিকট। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশন 

লওয়া হয। এই মিশ্রণে হাইড্রেজেন ও অক্সিজেনের 

আয়তনের অন্থপাত রাখা হয়_-২:১। গ্যাসমান 

যন্ত্রের বন্ধ বাহটির চারিপাশে কঞ্চুকের মত আর 

একটি অপেক্ষাকত মোট নল রাখ। হষ। এই 

বাহিবের নলটির ভিতর দিয়! ম্যামিল জ্যালকোহলেনর 

(4071 21০01701) বাম্প সঞ্চালিত কর। হয়। উহার 

উষ্ণতা প্রায় ১৩২ সেন্টিগ্রেড । ইহার ফলে ভিতরের 

(নশ্রণটিও উত্তপ্ত থাকে । উষ্ণত। সমতা প্রাপ্ত হইলে 

গ্যাসমান যন্ত্রের দুইটি বাহতে পারদ-তল সমান 

করিয়া গ্রমাণ চাপে ভিতরের গ্যাস-মিশ্রণের 

আয়তনের পরিমাণ জানিয়া লওযা হ্য়। প্ররোজন হইনে পারদ-তল সমান 

করার জন্য স্টপককের সাহায্যে পারদ বাহির করিয়া লইতে হর। এখন যন্ত্রের 

খোলা মুখটি অঙ্গুলির দ্বারা বন্ধ কবিয়া প্লাটিনাম তার দুইটি একটি আবেশ- 
কুগুলীর সহিত সংষে।গ করিলেই গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর দিয়া বিদ্যুতৎ-স্ফুলিঙ্গ 

অতিক্রম করিবে! হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন হইবে। 

কিন্তু নলটি ১৩২০ উষ্ণতায় থাকাতে উৎপন্ন জল বাম্পাকাঁরে থাকিবে (চিত্র ১৯ঘ)। 
[)-নলের ছুই দিকের পারদ আবার সমতলে আনিয়! এই জলীয় বাশ্পের আয়তন 

জলের আয়তন-সংযুতি 
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জানিতে পারা যাঁয়। সমস্ত পরীক্ষাতেই দেখা যায়, জলীয় বাম্পের আয়তন 

পূর্বোক্ত মিশ্রণের আয়তনের ছই-তৃতীয়াংশ | 
যন্ত্রটকে অতঃপর ঠাণ্ডা করিলে এবং নলের খোল। মুখে অধিক পারদ ঢুকাইলে 

দেখা যাইবে, ক্রমশঃ বাম্পের আয়তন কমিতেছে এবং পারদ ধীরে ধীরে উপরে 

উঠিতেছে। এইভাবে সমস্ত বাষ্প জল হইয়! গেলে নলটি পারদে পূর্ণ হইয়! যায়, 
কোন গ্যাস আর থাকে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 

নওয়া হইয়াছিল তাহার উদ্ধত্ত আর কিছু থাকে না । অতএব বলিতে পারা ঘায়, 
২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন অক্সিজেন মিলিত হইয়। ছুই ঘনাযতন 

জলীর বাম্প উৎপন্ন করে। অতএব, আয়তন হিসাবে,]5 : 05: চু50- 

২:১:২। ইহাই জলের আযতন-সংযুতি। ইহা? হইতেই জলীয় বাম্পের 
সম্কেতও বাহির করা যাইতে পার । মনে কর, পরীক্ষাক।লীন উষ্ণতায় ও চাপে 

প্রতি ঘন সেন্টিমিটাব কোন গ্যাসে * সংখ্যক অণু থাকে [আভোগাড়ে। 

প্রকল্প ]। স্থতরাং 

"২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন + ১ ঘনায়তুন অক্সিজেন 5২ ঘনায়তন জলীয় বাম্প। 

২২ হাইড্রোজেন অণু+5. অক্সিজেন অপু -২২ জলীয় বাষ্পের অণু। 

১টি হাইড্রোজেন অণু + ইটি অক্সিজেন অধু ১টি জলীয় বাম্পের অণু। 
অর্থাৎ ২টি হাইড্রোজেন পরম|এু+ ১টি অক্সিজেন পরমাণু 2 ১টি জলীষ বাস্পের 

অণু। 
অত'এব, জলীয় বাপ্পের অণুর সঙ্কেত, 7501 

তরল অবস্থায় একাধিক অণু একত্র সন্নিবি হইয়া থাকিতে পারে এরূপ মনে 

করার কারণ আছে । সেজন্য কখনও কখনও তরল জলের সঙ্কেত লেখা হয়, 

[750)]51 

ওজন-সংযুতি £ জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত 
নির্ণযের জন্য বহুরকম পরীক্ষা হইয়াছে । এইখানে উহাদের ভিতর দুইটি বিশেষ 
পরীক্ষার আলোচন। করা হইল। 

(ক) ডুমী+র (7)819:8) পরীক্ষা! 2 ডুমা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন উত্তপ্ত কপার- 
অন্মাইডের উপর দিয়া পরিচালন! করিয়া উহাকে জলে পরিণত করেন। কপার- 

অক্সাইড কপারে বিজারিত হইয়া যায়। উৎপন্ন জলের ওজন, এবং কপার- 
অক্সাইডের ওজনের হ্রাস হইতে কি পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত 
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চত্র ১৯৬--ডুমা 

৩৩ 
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হইয়াছে সহজেই জানা যাইতে পারে । ডুমা*র যন্ত্রের একটি মোটামুটি ধারণা ১৯ 
চিত্রে পাওয়া যাইতে পারে। জিঙ্ক ও সালফিউরিক আ্যাসিভ হইতে হাইড্রোজেন 
তৈয়ারী করিয়া উহ? লেড নাইট্রেট দ্রবণ, সিলভার সালফেট দ্রবণ ও কঠিন কষ্টিক 
পটাস ভগ্তি কতকগুলি [-নলের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। তারপর এই 
হাইড্রোজেন ফসফরাস পেশ্টোক্সাইড পূর্ণ দুইটি [-নল অতিক্রম কথ, ইহাতে 
ইহার জলীয় বাম্প সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হয়। বিশুদ্ধ শুষ্ক হাইড্রোজেন অতঃপর একটি 
কাচের বালবে প্রবেশ করে। কাচের বালবটিতে পূর্বেই কপার অক্সাইড 
দেওয়া থাকে এবং বালব ও কপার অক্মাইডের ওজন জানা থাকে । বালবটিকে 
দীপ-সাহাযেয উত্তপ্ত করা হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনকে উহার উপর দিয়। 
প্রবাহিত করা হয়। হাইড্রোজেন দ্বার! উত্তপ্ত কপার-অক্মাইভ বিজারিত হইয়! 

কপারে পরিণত হয় এবং উহার অক্িজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিয়া জল হয়। 

(0:00) +172 5 050 4+1120) 

বালব হইতে এই জল একটি শীতল কুগাতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত 
হাইড্রোজেন প্রবাহ আরও একপ্রস্ত 7া-নল অতিক্রম করে। এই -নলগুলি 

কষ্টিক পটাস ও ফসফরাস পেশ্টোক্সাইড পূণ থাকে । উৎপন্ন জলের কিছু বাষ্প 
যদি হাইডোজেনের সহিত থাকে তাহা এই [-নলে শোধিত ইয়া থাকিবে । 

পরীক্ষাটি আরম্ত করিবার পুর্বে এবং শেষ হ্ইয। গেলে শীতল কৃপাটি ও এই 

[-নলগুলি ওজন করা হয়। ইহ্/তে কি পরিমাণ জল উৎপন্ন হইয়াছে জানা যায় । 

পরীক্ষার পৰ যন্ত্রটি শীতল হইলে কপার-অল্সাইডের বালবটির ওজন লঙয়া হয় । 

উহার ওজন অবশ্ঠই হ্রাস পাইবে । 

মনে কর, বালব ও কপার অক্সাইডের পরীন্সার পূর্বববন্তী ওজন -স্ গ্রাম । 

এবং গু % % পরবর্তী £ -ঠ গ্রাম। 

জল উৎপাদনে যে অক্সিজেন প্রয়োজন হইয়াছে তাহার ওজন » (-)) 
গ্রাম । 

শীতল-কৃপী ও [0-নলের পূর্ববর্তী ওজন ₹০ গ্রাম $ 
» পরবর্তী ওজন-এ গ্রাম। 

উৎপন্ন জলের ওজন (-) গ্রাম । 

অর্থাৎ (এ-7) গ্রাম জল উৎপাদনে (স -গ) গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন । 
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উক্ত জলের জন্য হাইড্রোজেনের পরিমাণ-(0-17)- -9) গ্রাম। 

মতরাং, (-5) গ্রাম অক্সিজেন ও (0-7)-(*-) গ্রাম হাইড্রোজেনের 
সশ্মিলনে (৫7১) গ্রাম জল হইয়া থাকে । 

অতএব, জলে হাইড়োজেনের ও অক্সিজেনের ওজনের অন্্রপাত, (ণু-০)- 

(%-%) :(-9)। বস্ততঃ এই অন্পাতটি দেখ। গিয়াছে, 175: ০02-১: ৭৯৮ । 

(খ) মলির (71077678) পরীক্ষা £ নির্দিষ্ট ওজনের হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেন বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে জলে পরিণত করিয়া মলি উহাদের ওজনের 

অন্রুপাত স্থির করেন । 

প্রথমে লু সালফিউরিক আসিডের তড়িৎ-বিগ্লেষণে মলি হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন করেন। কণ্টিক পটাস, উন্তপ্ত কপার ও ফসকরান পেন্টোক্সাইডের 

সাহায্যে ইতভাকে শোধিত করিয়! একটি কাচের 

পাত্রে প্যালেডিয়ামে উহাকে বিশোধিত করিষা রাখা 

হয়। প্যালেডিয়াম-হাইড্রোজেন সহ পাত্রটি ওজন 

করিয়া লওয়া হয়। 

পটাসিয়াম '£ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত 

করিয়া, কিক পটাস, সালফিউরিক আসিড 

ফসফরাস পেন্টোক্সাইড দঘার। উহাকে শোপিত করা 

হয়। একটি বায়ুহীন শূন্থ পাত্রের ভিতর এই 
অক্িজেন রাখা হ্য়। অক্সিজেন-সহ পাত্রটি ওজন 

করিয়া লওয়। হয়। 

পৃথকভাবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ছুইটি 

ফমফরাস প্প্টোক্সাইডের বালবের ভিভর দিয়! দুইটি 

নিগ্গম-নল সাহায্যে মলির যঙ্ত্রে প্রবেশ করান হন্ন 

(চিত্র ১৯ চ)। নির্গম-নল ছুটির মুখের সামনে ছুইটি প্রাটিনামের তার রাখ। 

হয়। আবেশকুগুলীর দ্বার] তার ছুইটির ভিতর তড়িৎ-প্ষুলিঙ্গ স্ষ্টি কর হয়। 

ইহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলে পরিণত হয়। জল 
যস্রটর নীচের অংশে জমিতে থাকে । যাহাতে জলীয় বাস্প সম্পূর্ণরূপে তরগিত 

হয় সেইজন্ক যস্ত্রটর চারিদিকে বরফ দিয়! উহাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। স্টপককের 
সাহায্যে হাইড়োজেন ও অক্সিজেনের প্রবাহ এমনভাবে পরিচালনা কর! হয় 

চিন্র-১৯ চ-_মলির পরীক্ষ। 
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যাহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তন-অন্ুপাত ২:১থাকে। প্রায় 
৪০ লিটার হাইড্রোজেন এইভাবে জলে পরিণত করা হয়। পাম্পের সাহায্যে 
অত:পর অপরিবত্তিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাহির করিয়া লওয়া হয়। 

য্ত্রটকে ওজন করিয়া উৎপন্ন জলের পরিমাণ জানা হয়। অক্সিজেনের পাত্রটির 

এবং প্যালেডিয়াম-হাইড্রোজেনের আধারটিরও পুনরায় ওজন লওয়া হয়। ইহা 
হইতে ওজনের কি অন্ুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়াছে জানা 

যায়। মলির পরীক্ষায় এই অন্গপাতটি হইয়াছে, ১: ৭৯৩৯৫ | 

অর্থাৎ ওজন হিসাবে, জলে 05: [1১-৮: ১০০৭৬ 

মনে কর, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন - গ্রাম | 

অক্সিজেনের পারমাণবিক গুকত্ব-১৬, অতএব, অক্সিজেনের পরমাথুর 

ওজন - ১৬ গ্রাম 

জলে অক্সিজেন ও হাইদোজেন পরমাণুর অগ্ুপাত হইবে, 
৮, ১০০৭৬ 

১৬২: টি 

অর্থাৎ জলের সঙ্কেত হইবে, 1150) 1 

হাইড্রোজেন পার-অক্সা ইভ, 505 

১৮১৯ খুষ্টান্দে থেনার্ড প্রথমে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড আবিষ্কার করেন। 
হাইড্রোজেন প1র-অক্সাইড খুব অস্থায়ী ধরণের এবং প্রকৃতিতে সাধারণ অবস্থায় 

উহা পাওয়া! ঘায না। বাতাসে হাইড্রোজেন পুড়িবার সময় অথবা সাদ। 

ফসফরাসের ন্বাভাবিক মৃছু-দহনের সময় পারিপাখ্িক বায়ুতে সামান্ত পরিমাণ 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের হষ্টি হইয়া খাকে। অশ্মিজেন-দ্রবীভত-জলে 

অতি-বেগুনী আলে! ব! রেডিয়/ম-রশ্মি দিলে উহাতে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের 

অভিনব দেখে যায়। 

2৯২-৬। ও্এন্ভভ্ি 2 সাধারণতঃ খনিজ আসিডের সাহায্যে সোডয়াম 

পার-অক্সাইড, বেরিয়াম-পার-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন পার-অক্মাইড 
হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড প্রস্তত কর! হয়। 

1 ল্যাবরেটরী-পন্ধতি £ পরীক্ষাগারে সচরাচর ইহা প্রস্তুত করার জন্য দুইটি 
উপায় প্রয়োগ করা হয়। 

লু ১২০৬৫ 
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(ক) একটি বীকারে সোদক বেরিয়াম পার-অক্মাইডের সহিত অল্প পরিমাণ 

জল মিশাইয়া একটি লেই (983০) প্রস্তুত করা হয়। অপর একটি বীকারে 
খানিকটা লঘু গালফিউরিক আ্যাসিছ লওয়া হয়। এই ছুইটি বীকারই 
চারিদিকে বরফ দিয়া আবৃত করিয়া রাখ! হয় যাহাতে উহাদের উষ্ণতা 

প্রায় ০০সেন্টিগ্রেড থাকে । এই অবস্থায় লঘু সালফিউরিক আ্যাসিডটি ক্রমাগত 

নাড়িতে হয় এবং আস্তে আন্তে উহাতে বেরিয়াম পার-অক্সাইডের লেইটি মিশাইয়া 
দেওয়া হয়। বেরিয়াম পার-অক্সীইড ও সালফিউরিক আামিডের ভিতর 

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পার-অক্লাইড উত্পন্ন হয় £__ 

[3805 + ঢা ১307 চি 2০05 + 950 
এমন পরিমাণে বেরিয়াম পার-অক্লাইড দিতে হইবে যাহাতে শেষ পধ্যন্ত 

অল্লপরিমাণ আসিড উদ্ধত্ত থাকে । কারণ, বেরিয়াম পার-অক্স।ইড বেশী 

হইলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বিশ্লেষিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা 

আছে। বেরিয়াম সালফেট অদ্রবণীয় ; সুতরাং উহ| দ্রবণ হইতে অধংন্ষিপ্ত 

ভইয়। থাকে । ফিপ্টার কাগজের সাহায্যে উহাকে ছাকিয়। লইলে, পরিশ্রুত 
দ্রবণে হাইড্রোজেন পাব-মক্সাইড মিশ্রিত থাকে । 

সালফিউরিক আসিডের পরিবন্তে কখনও কখনও অন্থ।গ্য আযাপিডও ব্যবহৃত 

হয়। যেমন, 
313905+211510। _ 038.১0১0+)5 + 27] ১0), 

[0205 +17591776 ৮ 1251]76 + 17505 ইত্যাদি 

অনেক সময়, সোডিয়াম পার-অক্মাইড ও সালফিউরিক আপিডের সাহাযো 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড তৈয়ারী হয়। 

ব&১০৯+ ১5০,১০০, +]1505 

সোডিয়াম সালফেট খানিকটা (ই5১০£, 10750) গ্রবার লবণের স্মটিক 

হিসাবে অধরঃক্ষিপ্ত হয়। উহাকে ছাকিয়া সরাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর 

অন্ুপ্রেষপাতনের সাহায্যে উহা! হইতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পতিত 

করিয়া লওয়1 হয়। পাঁতিত ভ্রবণে শতকরা! প্রায় ৩০ ভাগ হাইড্রোজেন পার- 
অক্মাইভ থাকে । 

. (খ) মার্ক-পন্ধতি (116767০8 7১.96858) 2 'একটি পাত্রে জলের মধ্যে 

খানিকটা বেরিয়াম পার-অক্মাইভ মিশাইয় দেওয়া হয়। বেরিয়াম পার-অক্মাইড 
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জলে অদ্রবণীয়, সুতরাং উহা জলে ভাসমান বা! প্রলঙ্িত থাকিবে । পাত্রটিকে 
চারিদিকে বরফ দ্বারা আবৃত করিয়া উহার উষ্ণতা খুব কম রাখা হয়। অতঃপর 

ক্রমাগত কার্বন ডাই-অক্প্াইডের একটি প্রবাহ উহাতে দেওয়া হয়। ইহার 

ফলে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড ও অদ্রবণীয় বেরিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন 

হয়। বেরিয়াম কার্নেট এবং অপরিবন্তিত বেরিয়াম পার-অল্মাইভ ছাকিয়। 

পৃথক করিয়া লইলেই হাইডোজেন পার-অক্মাইডের দ্রবণ পাওয়া যায়। 

[3905+0০১+ চ,0-13800১+ 7,05৯ 

খুব সম্ভবত এই বিক্রিয়াতে প্রথমতঃ বেরিয়াম পার-কার্বন্টে উৎপন্ন হয়। 

পরে উহার আর্র-বিশ্লেষণে ভাইডোজেন পার-অক্সাইড পাওয়া যায় ১_- 
1390) + 00)» 1390094 71)8005$ + 17750) 7 13800)5 + [0209এ 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড $ যে উপাযেই ইহ। প্রস্তুত করা 

হউক, সব্বদাই হাইড্রোজেন পার-অক্সইড জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 
থাকে । জলমুক্ত বিশ্তুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড পাওয়। একটু কঠিন 
ব্যাপার। জল হাইড্রোজেন পার-অল্সাইড অপেক্গা অধিকতর উদ্বাযী। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু দ্রবণটি প্রথমতঃ একটি থালার মত 

বিস্তৃত পাত্রে রাখিরা একটি জলগাহের উপর ৬০৭__৭০৭ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ 
করা হয়। ইহাতে দ্রবণটি ঘনীভূত হইয়া, ভাইড্রোজেন পার-অক্সাহিডের 

পরিমাণ প্রায় শতকর। ৬৬ ভাগ ভইযা থাকে । আরও ঘনীভূত করিতে 
গেলে, হাইড্রেজেন পার-অক্সাইড বিযোজিত করা যায়। অতঃপর এই 

৬৬% হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইড ভ্রবণটির অন্ুপ্রেম-পাঁতনের সাহাষ্যে উহাকে 
শতকরা ৯৯১ ভাগ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত কর। হয়। এই 

পাতন ক্রিয়াটি ৮৫০ সেন্টিগ্রেডে সম্পন্ন হয়। ইহার একটি চিত্র (১৯ছ) পরের 
পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। 

পাতিত হাইড্রোজেন পার-অল্মাইভকে অতঃপর একটি অন্ুপ্রেষ শোষকাধরের 
(ডে৪০০৫) ৫০510086091) ভিতর সালফিউরিক আাসিডের উপর রাখিয়। দেওয়া 

হয়। ধীরে ধীরে সালফিউরিক আযাসিভ উহার জল শোষণ করিয়া লইলে 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ পাওয়া যায়। 

বাজারে অবশ্ঠ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ ভুবণের চাহিদাই অধিক এবং 
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সচরাচর উহাই ব্যবহৃত হইয়। থাকে । হাইডোজেন পার-অক্লাইভ বিশ্লেষিত 
হইয়া সর্বদাই অক্সিজেন দেয়। 

চিত্র ১৯ছ-_1350*এব অনুপ্রেষ পাতন 

21120) 7 21720) + 02 

2৮ 34 2015 [32 2005 52241110765] 

1 10 ১ 32910-05 91 05 26 মিস 

অর্থাৎ গ্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম হাইড়েজেন পার-অক্মাইড হইতে ৩২৯৪ 

দন সেন্টিমিটার অক্সিজেন পাণ্। যাইতে পারে। অর্থাৎ, শতকর। একভাগ 
হাইড়োজেন পাঁর-অক্সাইড দ্রবণের (1%17 505) প্রতি ঘন সেন্টিমিটার হইতে 
৩২৯ ঘন সেন্টিমিটার অন্সিজেন পাওয়া সম্ভব । প্রায়ই বাজারে হাইডোজেন 
পার-অক্মাইডের শিশিতে দেখ। যায় লেখা আছে "10 ০0191099১, “20 
ড/0100805”, ইত্যাদি । ”10 ৬ 0100759” অর্থ, এক ঘনসেন্টিমিটার বণ হইতে 

১০ ঘন সেন্টিশিটার অক্সিজেন পাওষা যাইবে। 

১০০ ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণ হইতে ১*০০ ঘন সেন্টিমিটার অক্সিজেন 
পাওয়া যাইবে । কিন্তু, ৩১৯৪ ঘন সেন্টিমিটারে অক্সিজেন পাইতে ১ গ্রাম 
হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড দরকার । 

অতএব, ১০০০ ঘন সেন্টিমিটাব অঞ্সিজেন পাইতে 
প্রয়োজন । 

০৩৩ 

৩২৯৪ গ্রাম 12505 

5৩৩) 

১০০ ঘন সেন্টিমিটার দ্রবণে তই গ্রাম 505 আছে 
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১৩ ৩০ 

হৃতরাং উক্ত হাইড্রোজেন পার-অন্জাইভ শতকরা ১ ই »৩"০৪ ভাগ। 

অতএব, যে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ১০০ গুণ আয়তনের রী দিতে সমর্থ, 

অর্থাৎ “100 ৮ 0182765” হাইড্রোজেন পার-অল্লাইড, উহার ভিতর শতকর! 
৩:০৪ * ১০-৮৩০"৪ ভাগ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড আছে। 

,/ শিল্প-পন্ধতি ঃ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বহুল ব্যবহার আছে। 
স্থতরাং, প্রচুর পরিমাণে ইহ1 তৈয়ারী করা প্রয়োজন। সেই জন্য হাইড্রোজেন 
র-অক্সাইড প্রস্ততি একটি রাসায়নিক শিল্প হিসাবে গণ্য হইতে পারে। 

অধিক পরিমাণে ইহ! প্রয়োজন হইলে উল্লিখিত উপায়ে বেরিয়াম পার-অক্সাইভ 
বা! সোডিয়াম পার-অক্সাইড হইতে সালফিউরিক আাসিডের সাহায্যে গুস্তত কর! 

হয়। এতঘ্াতীত বর্তমানে পার-সালফিউরিক আসিভের বিশ্লেষণ দ্বারাও 
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড তৈয়ারী হয়। 

ঘন সলফিউরিক আযাসিভ (শতকর1 ৫০ ভাগ) ভাড়িত-বিশ্লেষণের ফলে 

আযানোভপ্রান্থে পার-সালফিউরিক আসিডে পরিণত হয়। অত্ঃপব পার- : 
সালফিউরিক আযাসিড্ ভ্ব্ণটি অন্প্রেম-পাতন করিয়। সীসার শতক সাহায্যে 
ঘনীভূত করিলে উহার আর্রবিশ্রেষ্ণ -হয এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ 
পাওয়া ায়। 

ঘন সালফিউরিক আযাসিডের দ্রবণে [17 এবং 11503 আয়ন থাকে। 

2 ১০০,৯27++213502 

ক্যাথোডে 22107172772 

আযানোডে ২ 27১07 - 26 ল02১26)8 

অর্থা৭ঘ। গন ১90, ৯1155509411, 

[75,09৪ পাতিত করার সময় আর্দ-বিশ্লেষণে 2 

[5520৭ +21750- 25০০0 + [3505 

এই পদ্ধতিতে [32504 পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া! যাইতেছে । বস্তৃতঃ জল হইতেই 

তড়িৎ্-বিশ্লেষণ দ্বার 17505 উৎপন্ন হইতেছে । & 
! 

১৯৯৭1 হাইক্রোজেন শাল্পনঅন্সআইড্ডেল্স এ্রশ্্ ও 
(১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড সাধারণ অবস্থায় একটি শ্বচ্ছ তরল পদার্থ 
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উহার ঘনত্ব ১:৪৬ গ্রাম । ইহার হিমান্ক,- ১৭০ সেন্টিগ্রেড এবং ১৫১০ সেট্টিগ্রেডে 

ইহা বিস্ফোরণের সহিত ফুটিতে থাকে । নাইট্রিক আযাসিডের মত ইহার একটি 
তীব্র গন্ধ আছে এবং জলের সহিত ইহা ষে কোন অন্থপাতে মিশিতে পারে। 

(২) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ অগ্রজাতীয়। উহা নীল লিটমসিকে 

লাল রঙে পরিবন্তিত করে, এবং কোন কোন ক্ষারপদার্থের সহিত যুক্ত হয় ব৷ 

ক্রিয়া করে, যেমন 7 

বল৯+5০১- বিল ,05ল (আযমোনিয়াম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ) 

[3900 7)5৯ + 7505 _ 03805 + 2750 ইত্যার্দি। 

(৩) জলের অণু যেমন বহুবিধ যৌগিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়৷ নানাবিধ 
স্কটিকের স্থষ্টি করে, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড তেমনি অনেক পদার্থের সহিত 
সংলগ্ন অবস্থায় থাকে | যথ।:-_ 

০০ ঘোন্৪)৬, [150৪7 (4১5০০, 505; ইত্যাদি 

(৪) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড যৌগটি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং অতি সহজেই, 
. এমনকি সাধারণ অবস্থাতেও, উহা] বিষোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে পরিণত 

হয়। 
217505-21750+ 05 

কাচের গুঁড়া, ধুলিকণা, সিলিকা, বিভিন্ন ধাতুচুণ__প্লাটিনামচুর্ণ, কাঠকম্নলার 
গুঁড়া, প্রভৃতির সংস্পর্শে এই বিযোজন অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। উহার বর্ধকের 

(0957050 ০80155) কাজ করে। কঠিন পদার্থের অমস্থণ-তলের সংস্পর্শে 

রা উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে উহার বিযোজন বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়াতে অবশ্ত 777 

আয়নের উপস্থিতি বাধকের (00৫96%0 ০969150 কাজ করে। এই জন্য 
(হাইডোজেন পার-অল্সাইডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য প্রায়ই উহাতে খুব স্বল্প 
পরিঘাণ সালফিউরিক আাসিড, কফষসফরিক আ্যাসিড, বা বারবিউটিরিক আাসিড 
মিশাইয়া দেওয়] হয়] গ্লিপারিনও বাধকের মত ব্যবহার করে। ক্ষার পদার্থের 

”স্উপস্থিতি উহার বিষোজন ত্বরান্বিত করিয়া থাকে এবং ক্ষারের 07- আয়ন 
বর্ধকের কাজ করে। ক্যাটালেজ (০৪91256) নামক উৎসেচকও (0172)176) 

এই বিযোজনে বিশেষ সহায়ক |: 

-* 16) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের জারণ ক্ষমতাই উহার প্রধান রাসায়নিক 
ধন্ম। বহু পদার্থকে ইহা! জারিত করিয়া থাকে এবং উহার প্রতিটি অণু হইতে 

১৩ 
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একটি অক্সিজেন পরমাণু সর্ধদ! জারণ-ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। জারণের 
ফলে সর্বদা! হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইড নিজে বিজারিত হইয়া জলে পরিণত হয়। 

এই সকল পদার্থের জারণের সময়, কোন ক্ষেত্রে অক্সিজেন যুক্ত হয়, কোন ক্ষেত্রে 
হাইড্রোজেন বা পরাবিহ্যৎ্বাহী ধাতুর অনুপাত হ্রাস হয়, অথবা কোন ক্ষেত্রে 
পদার্থের অপরাবিদ্যৎ্বাহী অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন £-_ 

(ক) ৮০১+47505 »-50509,+ 450 
[79505 + 7505 _ 55044 720 
বা ০05+ 7502 - 9০095 7+ 720 

(খ)ট 25604 + 02002 + 72909 ল চ62090)4)3 + 27509 

10015 + 2701 +7720)2 _ 50091421720 

(গ) [5১+17505-9+2ল50 
2] + ম১০5-20 ৮ +15, ইতাদি 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সচরাচর জারকের মত ব্যবহার করিলেও, 
কোন কোন পদার্কে ইহ] বিজীরিত করিতে পারে । যেমন £-- 

কে) পটাসিয়াম পারম্যার্ানেটের আাসিড্-দ্রবণ হাইছ্বোজেন পার-অক্সাইড 

দ্বারা বিজারিত হয়। 

20150 ++ 43590 4+ 57505 - 21750, + 201,504 + হান 5০0 
49695 

(খ) লেড ভাই-অক্সাইড, সিলভার অক্সাইড, ওজোন, ক্লোধিণ প্রভৃতিও 

হাইড্রোজেন পার-অল্লাইডের সাহায্যে বিজারিত হয় £-_ 

71002 +720)2 ল 7০009 +1720)4+- 092 

4৯8৪609+ [0202 75242707020 4+ 0) 

0৪ +178095 . - 0০5 +1350) + 09 

01১41735095 ₹2ন01+ 02 

বস্ততঃ এই বিক্রিয়াসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বিজারণ মনে করা যায় না। কারণ 

বিজারণ-ক্রিয়াতে বিজারকটির নিজের জারিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু এই 

সকল ক্ষেত্রে অপর পদার্থগুলি বিজারিত হইলেও, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ 
নিজে জারিত হয় না; বরং বিজারিত হইয়া জলে পরিণত হয়। এই সকল 

বিক্রিয়াতে সব সময়েই অক্সিজেন পাওয়া যায়। 
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*১৯-৮। হাউক্ডরোজেন্ন শাল্র-জব্সআউইডেল্স স্পল্রীস্ক্ষা। £ 
কয়েকটি সহজ পরীক্ষাদ্ধার হাইড্রোজেন পার-অল্সাইডের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা! যায়। 

(১) স্টার্চ-পটাস-আয়োডাইড-সিক্ত কাগজ উহাতে নীল হয়। 

(২) সালফিউব্রিক আযসিড মিশ্রিত পটাস-পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ উহার সংস্পর্শে 

বর্ণহীন হইয়া যায়। 

(৩) টাইটানিয়াম লবণ ও আযাসিড উহার সংস্পর্শে কমল। রং ধারণ করে। 

(৪) পটাপিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক আযাসিডের সহিত হাইড্রোজেন 
পার-অক্মাইড দিয়! পরে ইথার মিশ্রিত করিলে, ইথারের রং নীল হইয়া থাকে । 
ইহ। হাইড্রোজেন পার-অল্মাইডের একটি বিশেষ পরীক্ষা । 

./ ৯৯৯ | হাউক্্রোজেন্ব শাল্র-জসআ্মাউক্ডেল্র ল্যহ্ান্ 2 
(১) ব্যাকৃটিরিয়| ও ব্যাসিলির উপর উহার বিষক্রিয়া থাকার জন্য ধধরূপে ইহার 
বাহিক প্রবেগ আছে । (১) তৈলচিত্র প্রস্থৃতি পরিষ্কার করার জন্যও ইহা ব্যবহৃত 
হম়্। (৩) জারক হিসাবে বহু বকম জন্ব-বাসায়নিক নিক্রিবাতে ইহ! ব্যবহৃত 
হয়। (3) সিঞ্চ পালক প্রহ্থতির বিরঞ্ধন ও পরিফারের জন্য ইহ প্রয়োজন হয়। 

২৯৯৯-০০ | হাইউইক্োভেকম্ন সাব্র-অন্মাইক্ডেন্স লক্ষে £ 
বিশ্লেষণে দেখা যাষ ৩৪ গ্রাম হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড হইতে প্রমাণ অবস্থায় 

১১২ লিটার বা -২স ১৬ গ্রাম অক্সিজেন পাওয়াষ্যয় এবং গ্রাম ১৮ জল উৎপন্ন হয়। 

এই ১৮ গ্রাম জলে আবার ১৬ গ্রাম অক্সিজেনআছে। অর্থাৎ ৩৪ গ্রান হাইড্রোজেন 
পাব-অক্সাইডে (১৬+১৬)-৩২ গ্রাম অক্সিজেন ও (৩৪-৩২)-২ গ্রাম 
হাইড্রোজেন আছে । অতএব, উহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর 
অনুপাত, $ : 2৯ অর্থাৎ ১:১। হুতরাং, ইহার স্থুল সঙ্কেত হইবে [701 

অতএব, ইহার আণবিক সঙ্কেত হইবে [700৮*05 একটি পূর্ণ সংখ্যা), 

কিন্ত গলনাঙ্ক পদ্ধতিতে আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়! দেখা যায় উহার আণবিক 
গুরুত্ব - ৩৪ | 

[77095 ৯- ৩৪ 

1) ৮ ৯411৮ ১৯৬-৩৪ 

[0775 * 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সন্কেত, 205 
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১৯-১১। ওজোন ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ & ওজোন ও [505 এই 
ুইটি পদার্থের অনেক মিল আছে। উভয়েই স্বভাবতঃ জারক পদার্থ। উভয়েই স্বতঃভন্ুর, 
উভয়েরই বিরগ্রক গু আছে। কিন্তু তাহাদের অনেক বৈসাদৃগ্ভও আছে। যেমন £_- 

ওজোন +-- হাইড্রোজেন পার-অক্মাহড 

অবস্থাগত ধর্খব - নীল গ্যা -- তরল পদার্থ 

জ্রাব্যতা! -জলে অদ্রবণীয়-- জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় 

রাসায়নিক বি্রিয়া 
(2) 174+75504 দ্রবণ - ৯ -- হুহ নিগত হয় 

(১) £১004+ 7550, -- ৯ -  পারম্যাঙ্নানেটেব বর্ণ লোপ পায়। 
€০) [080505+175550,-- ৯ --  ঈথাব নীল বণ হয়। 

+ ঈথার 

(৫) 1109০475504 -- ৯ -- নীল 

€6) বেপ্রিডিন - তামাটে. -- ৮৫ 

() টেষ্রামিখাইল ক্ষারক --বেগুণী »-- ৯ 

বিংশ অধ্যায় 

নায় ও তাহান্ধ উপাদান ৪ নাইট্রোজেন 
আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীঘ়্ আবরণ আছে, ইহাকেই 

বায়ুমগ্ডল বলা হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বায়ুকে একটি মৌল মনে করিতেন; গ্রীক 
বৈজ্ঞানিকগণও ইহাকে মৌলিক পদার্থ হিসাবেই গণ্য করিতেন। অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষে শলে, প্রিষ্টলী ও ল্যাভয়সিয়রের বিভিন্ন পরীক্ষাতে দেখ! 
যায়, বায়ুর একটি অংশ বিভিন্ন দহন-ক্রিয়ায় এবং প্রাণীদের শ্বাসকাধ্যে অংশ 
গ্রহণ করে, অপর অংশটির সেই ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ, বায়ু অন্ততঃ দুইটি পদার্থের 
মিশ্রণ। 

বাস মুখ্যতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ। 
ইহাদের সহিত স্বল্প পরিমাণে কার্ধন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাম্প, নিক্রিয় গ্যাস 
প্রভৃতি মাশ্রত আছে। বায়ু একটি মিশ্রণ বলিয়াই উহার উপাদানসমূহের 
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অন্থপাত সর্বত্র এবং সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। তথাপি আয়তন হিসাবে উহার 
উপাদানসমূহের মোটামুটি অনুপাত :_. 

(১) নাইট্রোজেন ₹৭৭"১৬ ভাগ 
(২) অক্সিজেন ২০৬০ ৮ 
(৩) জলীয় বাচ্প সু ১৪০ 98 

(৪) নিক্ষিয় গ্যাস সু ০+৮০ 

(৫) কাবন ডাই-অক্সাইড- ০*০৪ 
ড় 

১০০০০ 3 

এতদ্যতীত বাঘুতে সামান্ত নাইন্রিক আযাসিছ্ বাম্প, ওজোন এবং প্রচুর হুম 
ধূলিকণা বর্তমান । 

কষ্টিক পটাস (ক্ষার) এবং অনার্দ ক্যালপিযাম ক্লোবাইডের সংস্পর্শে একটি 
আবদ্ধ পাত্রে বায়ু থাকিলে বাধুব কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাপ্প উহার 
শোষণ করিষা লম্মন। এই বিশ্ব বাধুতে উপাদানসমূহেব অন্কপাতি সাধারণতঃ 

- দেখা যায় 

ওনে আয়তনে 

নাইট্রোজেন ৭৫-৫০9% ৭৮ ১১%, 

অক্সিজেন ৩"২93 ২০৯৬০ 

নিক্ষিয় গ্যাস ১৩" :৯৩% 
১০০০০ ১০০০৩ 

বল। বাহুল্য, এই উপাদানগুলির অনুপাত সর্বাদ| এক হয় না। স্থান 

কালভেদে এই অনপাত পরিবপ্তনশীল। 

+/ ২০-৯। লাক্ষুব্র শুপাদ্ীানসমুহম ও ভ্ডাহাত্েক্র 

অঁক্োক্ক্ীজক্ভ। 2 বাযূব বিভিন্ন উপাদানগুলির অস্তিত্ব কয়েকটি সহজ 
পরীক্ষা ছার! প্রনাণ করা যাইতে পারে। 

কে) জলীয় বাস্প--একটি কাচের গ্লাসে বরফ রাখিমা দিলে ধীরে ধীবে 
গ্লাসের বাহিরে বিন্দু বিন্দু জল জমিতে থাকে । বাতাসের জলীয় বাম্প শীতল 
হইয়া ঘনীভূত হয় এবং তরলাকারে গ্লাসের শীতল গাত্বে সঞ্চিত হয়। 

একটি কাচের ডিসে করিয়া অল্প একটু অনার্দ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বাতাসে 

রাখিয়া দিলে বাঁতাস হ্ইতে উহ? জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং প্রথমে সিক্ত 
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হইয়া পরে দ্রবণে পরিণত হইতে থাকে । এই সকল পরীক্ষা বারা বাতাসে 
জলের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায়। 

জলীয় বাণ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই জল নদী- 
নাল! বাহিয়া সাগরে বা হ্রদে আসে এবং পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া যাঁয়। 
পৃথিবীতে সতত এই পরিবর্ভন-চক্র আছে বলিয়াই প্রাণী ও উত্ভিদ জগতের 
অস্তিত্ব সম্ভব। বাতাসে জলীয় বাস্প ন! থাকিলে নদী প্রভৃতি হইতে ক্রমাগত জল 

উবিয়া যাইত এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতেও অনুরূপ বাম্পীভবন হইভত। ফলে 

প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগৎ শুষ্ক হইয়। লোপ পাইত। 

() কার্বন ডাই-অক্লাইড £ একটি কাচের ডিসে খানিকটা স্বচ্ছ পরিস্রুত 

চণের জল [080977)2] বাতাসে রাখিয়। দিলে ধীরে ধীরে উত্তার উপরে একটি 

সাদা সর পড়ে এবং ক্রমশঃ চুণের জল ঘোলাটে হইয| যায়। চুণের জলের সহিত 

রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া উহাকে ঘোলাটে করা কাবন ডাই-অক্সাইডের বিশেষত । 

এই ক্ষেত্রে যেহেতু চুণের জল ঘোল৷ হইযাছে, সুতরাং বাতাসে কার্ধন ভাই- 

অক্সাইড বর্তমান। কাধন ডাই-অক্সাইড ও চণের জুল মিলিয়। খডিমাটি ব 

ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রস্তৃত হয়। উহ! অধঃন্গিপ হইয়। চুণের জল ঘোলা করে। 

(08%(017)5 + 0057 0800)১+1750, 

জীবজন্তর কার্বন ডাই-অক্সাইন্ড প্রয়োজন হয় ন।, বরং শ্বাসকায্যের ফলে 

জীবদেহ হইতে সর্ববদা কার্বন ডাই-অক্সাইড নিগত হয় । কিন্তু উদ্ভিদসমূহের জন্য 

কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়েজন। ইহাই উহাদের খাগ্। প্রাণীজগৎ হইতে যে 

পরিমাণ কাবন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়) তাহা আবার উত্ভিদ-জগৎ গ্রহণ করে। 

সেই কারণেই বাযুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব কম এবং মোটামুট 
নিপ্দিষ্ট। 

(গ) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বাতাসে এই ছুইটি মৌলিক 
পদার্থের তুলনায় অন্যান্ত উপাদানগুলির পরিমাণ এত কম যে সাধারণতঃ বাতাস 

বলিতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণই বুঝায় । এই "দুইটি গ্যাস সাধারণভাবে 
মিশ্রিত আছে। স্বতরাং, কোন উপায়ে একটিকে সরাইয়া লইতে পারিলেই 
অপরটি পাওয়৷ সম্ভব। বনু রকম প্রক্রিয়া দ্বারা এই দুইটি মৌলকে পৃথক করা 
যাইতে পারে। 
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পরীক্ষা 2 একটি বড় খোলা পাত্রে খানিকটা জল লওয়! হয়। একটি ছোট 
পর্সেলীনের মুচিতে একটু সাদা ফসফরাস লইয় মুচিটি সেই জলে ভাসাইয়া দিয়া 
ফসফরাসটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়৷ হয়। ফসফরাসটি জলিতে আরম্ভ করিলেই 
উহার উপর একটি বেলজার চাপা দেওয়! হয় (চিত্র ২০ক)। ফসফরাসটি 
খানিকক্ষণ পুড়িয়া নিভিয়া যাইবে । বেলজারটি 
আবার ঠাণ্ডা হইলে দ্রেখা যাইবে বেলজারের 06 
ভিতরে কিছু জল প্রবেশ করিযাছে এবং অবশিষ্ট বাধুর 
পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম। ফসফরামের দহনের ফলে 
আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ বাতাস অন্তহিত হইয়াছে । 

এই অবশিষ্ট বায়ুটির কোন দহন-ক্ষমত! নাই, সেই 

জন্যই ফসকর|স নিভিয়া গিয়াছে। দহন-কালে 

বাষুর অক্সিজেন ফমফরাসের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
অবশিষ্ট গ্যাস নাইট্রোজেন। এইভাবে বায়ু হইতে ও 

নাইট্রজেন পৃথক কর। যাইতে পারে । ফমফরাসের টি 
দহনের ফলে যে ব্য উৎপন্ন হইয়াছে, উ।| জলে ফসফরাসের দহন 

ভ্রব/ভুত হইয়। গিয়াছে । এই পরীক্গাতে কফসফরাসের পরিবর্তে সালফার, কার্বন, 
ম্যাগনেসিয়াম বা মোমবাতি জালাইয।ও অক্সিডেনকে দূর করা সম্ভব হইত। 

ল্যাভয়পিয়রের পরীক্ষা ই এই সম্পকে ল্যাভয়সিযরের (১৭৭৫) 
বিশ্ববিশ্রুত পরীক্ষাটি আলোচন। কর। যাইতে পারে। 

চিত্র ২*খ---ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষণ 
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একটি বক্ষস্ত্রে তিনি খানিকটা বিশুদ্ধ পারদ ভরিয়া লইয়া উহার গলাটি 
বাকাইয়া লইলেন। বক্ষস্ত্বের বাকান গ্রীবাটি একটি বেলজারের ভিতরে প্রবেশ 
করান হইল (চিত্র ২*খ)। এই বেলজারটি আবার একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উপুড় 
করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ, বেলজারের ভিতরের বাতাসের সহিত 

বকযস্ত্রের অভ্যন্তরের সংযোগ রহিল। অতঃপর বক্ষন্ত্রটি ক্রমাগত উত্তপ্ত কর! 

হইল। দেখা গেল, প্রথমে বেলজারের ভিতরের এবং বাহিরের পারদ একই 

সমতলে আছে । কিন্ত উত্তাপ প্রম্মোগের ফলে বকযন্ত্রের পারদে ধীরে ধীরে একটি 

লাল কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং সেই সঙ্গে বেলজারের মধ্যস্থিত পারদ উপরে 
উঠিতে লাগিল। অর্থাৎ, বাতাসের কিছু অংশ বক্যস্ত্রের উত্তপ্ত পারদ শোষণ 
করিয়া লইল। দীর্ঘ বারদিন এইভাবে পাবদকে উত্তপ্ত করার পরেও কিন্তু সম্পূর্ণ 
বাতাস কিছুতেই শোধিত হইল না। আবদ্ধ বায়ুর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ আয়তন 
শোষিত হওয়ার পর আর উহার আয়তন হ্রাস পাইল ন।। বাতাসের যে অংশ 

অবশিষ্ট রহিল উহাতে একটি জলন্ত কাঠি গ্রবেশ করাইলে উহা! তহক্ষণাৎ নিভিয়া 

গেল। আরও দেখা গেল, এই অবশিষ্ট গ্যাসে প্রাণীদের শ্বাসকাধা চলে না। 

অতএব, ম্পঃতঃই বাতাসের ছুইটি অংশ আছে-_একটি উত্তপ্ত পারদে শোধিত হ্য় 

এবং অপরটি অবশিষ্ট থাকে এবং উহা দহনে সহায়তা করে না। এই গ্যাসটি 

নাইভ্রোজেন। 

অতঃপর ল্যাভয়সিয়র বকষস্ত্রে উৎপন্ন লাল পদারটিকে একটি টেস্ট-টিউবে 

সংগ্রহ করিলেন। টেস্ট-টিউবের মুখটি বন্ধ করিয। একটি নির্গম-শল জুড়িয়া 
দেওয়া হ্বইল। নির্গম-নলের বহিঃপ্রাস্তটি একটি গ্যাসঙ্োণীর ভিতর উপুড-করা 
জলপূর্ণ গ্যাস্জারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়| হইল। ত২পর ধীরে ধ'রে 
টেস্ট-টিউবটি উত্তপ্ত করিলে একটি বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হইর! গ্য/সজারে সঞ্চিত 

হইল এবং লাল পদার্থটি পুনরায় পারদে পরিণত হর! গেল। ল্যাভয়সিয়র পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলেন যে পূর্বোক্ত পরীক্ষায় বকযন্ত্র হইতে যে পরিমাণ গ্যাস অস্তহিত 

হইয়াছিল এই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন ঠিক তাহার সমান । উপরস্ত এই গ্যাসটিতে 
জবলম্ত কাঠি এবং অন্তন্তি পদার্থের প্রজ্লন অতি দ্রুত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয় । 

অর্থাৎ, ইহ! অব্দিজেন। এই গ্যাসের সহিত পূর্বোক্ত নাইট্রোজেন মিশাইলে 
আবার বায়ু পাওয়া যায়। ল্যাভয়সিয়র এইরূপে বাতাসে অক্সিজেন ও 

নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং উহাদের পৃথকীকরণে সক্ষম হয়েন। 
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অক্সিজেন ব্যতিরেকে আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হইত না। দেহাভ্যস্তরস্থ 

বিভিন্ন খাগ্ছন্রব্যের মৃদুদহন * অক্সিজেনের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। অক্সিজেনের 
অভাব হইলে প্রাণীগৎ লোপ পাইবে। অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া জীবজ্ত কার্বন 
ডাই-অক্লাইভ ফিরাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদসমূহ কার্বন ভাই-অক্মাইভ গ্রহণ 

করে ও অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। এই ছুই জগতের ভিতরে মোটামুটি একটি 
সমতা আছে বলিয়াই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমীণ সর্বদাই আহন্ুমানিক এক- 

পঞ্চমাংশ থাকে। 

বাতাসে ঘদ্দি নাইট্রোজেন না থাকিত তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত অবিমিশ্র 

অক্সিজেন গ্রহণের ফলে জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ দহন-ক্রিয়! অতি দ্রুত সম্পন্ন হইত 

এবং জীবনধারণ অতীব কষ্ঠকব হইত। অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত 

থাকায় শ্বাসকাধ্য ও তজ্জনিত দহন্-ক্রিয়া হ্ষ্ঠ ও নিয়মিতবপে হইতে পারে। বুট্টির 

জলের উপস্থিতিতে বাতাসের নাইট্রোজেন আকাশের বিছ্যৎক্ষরণের ফলে 

অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রিক আাসিডে পরিণত হয়। এই নাইট্রিক 

আাসিড প্রথমতঃ ভূমির ক্ষাবকের সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রেটে এবং পরে 
উতভিদ-দেহে গিয়া প্রেটিনে পরিবা্ত হয়। কোন কোন উদ্ভিদ সোজান্ুজিও 

ন[ইট্রেজেন গ্রহ্ণ করিয়া থাকে । উদ্ভিদ-প্রোটিন খাঘ্য হিসাবে জীবদেহে 

গ্রবেশ করে । জীবদেহ ও উত্ভিদদেহের পচনে আামোনিয়া উত্পন্ন হয় এবং এই 

আাযোনিযা হইতে বিভিন্ন জাভীঘ ব্যাক্টিরিবার সাহীয্যে অবশেষে সেই 

নাইট্রোজেন আবার বাতাসে ফিরিয়া আসে । এইভাবেই বাতাসে নাইট্রোজেনের 
পারমাণ মোটামুটি একরকম থাকে । 

এ ২০৭৯ । ল্বাক্ু একটি মিশ্র স্কীর্থঃ বাছুতে অক্সিজেন ও 
নাইট্রোজেন মিশ্রিত অবস্থায় আছে, ইহ1 কোন যৌগিক পদার্থ নহে । নানা উপায়ে 
ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে । এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মুক্তিগাল বিশেষ প্রণিধানষোগ্য। 

(১) বাযুর উপাদানগুলির অনুপাত বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সমযে 

একরকম নয়। বাধু যদি অঞ্চিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হইত তাহা হইলে 
উহাদের কোন অবস্থাতেই অন্ুপাতের ব্যতিক্রম হইতে পাবিত না। বামুতে 

* থাছাদ্রব্যের জারণকে সাধারণতঃ দহন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যদিও এই ফ্রিয়াতে কোন 

আলে কশিখা উৎপন্ন হয় না। 



৫৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

আয়তন হিসাবে মোটামুটি চারিভাগ নাইট্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন আছে, 
অর্থাৎ উহাদের যৌগের সঙ্কেত হওয়া উচিত টব £0 এবং আ্যাভোগাড়রোর প্রকল্প 

অনুযায়ী বায়ুর ঘনত্ব হইবে ৩৬; কিন্তু বস্ততঃ বায়ুর ঘনত্ব মাত্র ১৪'৪। স্থতরাং 
বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হইতে পারে ন1। 

(২) চারিভাগ নাইট্রোজেন একভাগ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইলে 
কোনরকম তাপ-বিনিময়ের লক্ষণ দেখা যায় না এবং মিশিত পদার্থট ঠিক বাতাসের 
মত গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে । 

(৩) স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসে অক্সিজেন ও নাইক্রোজেমের আয়তন- 

অস্ুপাত- ১: ৪, কিন্তু বাতাসের জলীয় দ্রবণে অক্সিজেনের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা 

অধিক দেখা যায়। দ্রবীভূত বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তণ- 
অন্গপাত মোটামুটি ১:২। বাতাস যৌগিক পদার্থ হইলে এরূপ হওয়া 
সম্ভব নয়। 

(৪) বাতাঁসের উপাদ।নগুলি অতি সহজেই পৃথক কর] সম্ভব। (ক) বাতাসকে 

অত্যন্ত শীতল করিয়া অতিরিক্ত চাপে উহাকে প্রথমতঃ তরলিত কর। হয়। ভরল 

বাতাসকে আংশিক পাতন করিলে প্রথমে নাইট্রোছেন বাম্পাভূত হইয়। পৃথক 

হইয়া যায়। (খ) একুটি সচ্ছিদ্র পর্সেলীনের নলের ভিতর দিয়া বাতাস পরিচালন! 
করিলে পর্সেলীনের ভিতর দিয়া অক্সিদেনের উুলনাঘ অধিকতর নাইট্রোজেন বাহির 

হইয়। আসে । বাতাস যৌগ-পদার্থ হইলে এরূপ হইতে পারে না। 
এই সকল কারণেই বাতাসকে একটি মিশ্রণ বলিয়! মনে করা হয়। 

২০-১০। ল্বাক্থুল্প ভপাদ্লনসম্ুহ্ছেল সহল্সুভি ন্নিজ্বাল্র্। £ 

বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তন-সংযুতি এবং ওজন-সংযুতি দুই-ই 
স্থির করা হইয়াছে । 

আয়তন-সংযুতি (৬0187161710 0071)1)08161017) 

ধাযাসমিতি প্রণালী 2 একটি অংশাঙ্কিত 70-আকৃতির গ্যাসমান যন্ত্রের 

(9£01076061) সাহায্যে এই পরিমাপ করা হয়। উহার একটি বাহুর মুখ বন্ধ 
থাকে এবং এই আবদ্ধ প্রান্তে দুইটি প্রাটিনামের তার বাহির হইতে প্রবেশ 

করাইয়৷ কাচের সহিত জুড়িযা দেওয়া! হয় (চিত্র ২গ)। [-নলটির অপর 
বাছুর নীচের দিকে একটি স্টপককযুক্ত নির্গম-নল লাগান থাকে । ঢ0-নলটি 
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প্রথমে সম্পূর্ণ পারদে ভন্তি করিয়া লইয়া উহার আবদ্ধ বাহুতে পারদের উপর 
খানিকটা! কার্ধন ডাই-অক্সাইড-মুক্ত বাতাস প্রবেশ 
করান হয়। নির্গম-নলের সাহাষ্যে কিছু পারদ 

বাহির করিয়! দিয়া উভয় বাহুর পারদ সমতলে 

আনিয়া মধ্যস্থ বাঘুর আয়তন জানিয়৷ লওয়া হয়। 

তৎপর আবদ্ধ বাহুতে কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ 

হাইড্রোজেন প্রবেশ করান হয় এবং আবার পারদ 
সমতলে আনিয়! বাষু ও হাইড্রোজেন-মিশ্রণের আয়তন 

স্থির করা হ্য়। অতঃপর নিগঘ-নলের সাহায্যে 

অনেকট। পারদ বাহির করিযা মিশ্রণের চাপ খুব 
কমাইয়। দেওয়। হয় এবং প্লাটিনাম তার ছুষ্টটি একটি 

আবেশ-কুগুলীর সহিত ঘুক্ত কর। হয়। ইহার ফলে 

গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর বিদ্যৎ-স্বলিঙ্গের স্থটি তয় 

এবং তাহাতে বাতাসের অক্সিজেন ভাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল 

উৎপন্ন করে। যে পরিমাণ হাইড্রোজেনে বাতাসের সমন্ুটুক অক্সিজেন জলে 

পরিণত হয় তাহার চেয়েও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন দেওয়! প্রয়োজন । 

শীতল হইয়া ঢ-নলটি পূর্ন্ন উঞ্তায় ফিরিঘা আসিলে জলীয় বাষ্পট্ুক্থ তরল জলে 

পরিণত হইবে । এই তরল জলের আয়তন বস্ততঃ কিছুই নয়। অবশিষ্ট গাসে 

শুধু নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থাকিবে । ছুইটি বাহুর পারদ*সঘতলে আনিয়া 
এই পরিত্যক্ত গ্যাসের আয়তন স্থির করা হর । ইহা হইতেই বাতাসের আয়তন- 
সংঘুতি নিদ্ধীরণ সম্ভব৷ 

গ্রণন! £ মনেকর, বাতাসের আয়তন -7”* ঘন সেন্টিমিটার 
বাতাস ও হাইড্রোসেনের আয়তন _ 7”2 % 

অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন - 7৪ % 

“, জল উৎপাদনে আয়তন-হাঁসের পরিমাণ - (1৮৪ _ 7৪) ঘন সে্টিমিটার 

কিন্ত জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তন-অনুপাত্ত- ২ : ১ 

.অতএব উপরোক্ত 77; ঘন সেন্টিমিটার বাঁষুতে অক্সিজেনের পরিমাণ 

চিত্র ২*গ 
বাযুর আয়তন-সংযুতি 
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১০০ ঘন সেন্টিমিটার বামুতে অক্সিজেনের পরিমাণ, 

75 -775 
৮ সে্টিমিটার। 

দেখা গিয়াছে, মোটামুটি বাতাসে অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ এবং নাইট্রো- 
জেন ৭৮ ভাগ থাকে । 

ও৯জ্ন্স্বে লহ হস্লুভি (0728৮ 17786160 (001777)05161078) | ডুমার প্রণালী £ 

বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ওজন-সংযুতি স্থির করার জন্ত নিমের 

€ চিত্র ২০ঘ) অন্ুবপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 
১১ চিট রর 7 
এ :০০১৮৮ ৮০ 3 
সি -শ্স্ 22 রা হী (713 

রি - লিলি 
টিবি 1111 ২ 7£ 

1] 
1 

| 

| 
] 

। 
[লা 

চিত্র ২*্ঘ_বাদূব ৩দ্রন-নংসৃরতি 

এই যন্ত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশ গাছে । (১) একটি বড এবং শক্ত কাঁচের 
গোলাকার পাত্র লওয়া হয়। উহার ঘুখে রবার কর্কের সাহয্যে একটি ষ্টপকক 

লাগান থাকে । পাম্পের সাহাধ্যে উহার ভিতরেব সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া 
লইয়। উহাকে বাযুশূন্য করা হয়। তৎপর এই বাশুশূন্ত পাত্রটিব ওজন স্থির করা 
হয়। (২) একটি দাহ-নল (0010১050100 011১৫) ছোট ছোট কপারের ছিলাতে 

ভপ্তি করিয়া! লওয়] হয়। নলটির উভয় প্রান্তে ছুইটি স্টপকক জুড়িয়া দেওয়: হয়। 

পাম্পের সাহাযো তৎপর নলের ভিতর হইতে সমন্ত বাতাস বাহির করিয়! উহার 

ওজন স্থির করা হর । অত্রঃপর কাচের গোলাক।র পাত্রটি ও দাহ-নলটি পুরু 

রবার-নলের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। (৩) দাহ-নলের অপরপ্রান্তে কয়েকটি 

ছোট অনার্দ-ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড পুর্ণ [0-নল এবং কয়েকটি পটাস-বাল্ব 
€1)091251, 00105) সংযুক্ত করা হয়। এখন দাহ-ন্লকে একটি চুলীর (007906) 

উপর রাখি্ণা খুব উত্তপ্ত কর! হয় এবং এই অবস্থায় স্টপককগুলি ঈষৎ খুলিয়। 
দেওয়া হয়। ইহাতে ধীরে ধীরে বাতাস বাযুশূন্ত দাহ-নলে এবং পরে কাচের 
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গোলকে ঢুকিতে থাকিবে । বাতাস পটাস-বালব এবং ঢ্য-নলের ভিতর দিয়া 

অতিক্রম করার সময় উহার কার্বন ডাই-অক্মাইড ও জলীয় বাম্প দূরীভূত হয়। 

বাতাস অতঃপর উত্তপ্ত কপারের সংস্পর্শে আসিলে উহার অক্সিজেন কপারের, 

সহিত সংযোজিত হইয়া কপার-অঝ্মাইডে পরিণত হয়। নাইট্রোজেন গোলকে 

সঞ্চিত হয়। গোলকটি নাইট্রোজেন-পূর্ণ হইলে স্টপককগুলি বন্ধ করিয়া বায়ু 

প্রবাহ রোধ করা হয়। যন্ত্রটি শীতল হইয়। পুর্বব উষ্ণতায় আদিলে পৃথক ভাবে 

গোলকটি এবং দাহ-নলটি ওজন করা হ্য়। তারপর পাম্পের সাহায্যে দাহ- 

নলের নাইট্রোজেন বাহির করিয়া! ফেলিয়া আবার উহার ওজন লওয়। হয়। 

ইহা] হইতেই ওজন-সংঘুতি স্থির কর। সম্ভব । 

গণনা £ মনে কব, বায়ুশূন্ত গোলকের ওজন _ 1 গ্রাম 

নাইট্রোজেন-পূর্ণ গোলকের ওজন -৮5 গ্রাম 
গে।লকের মধ্যস্ নাইট্রজেনের ওজন _ (2 ৮৮) গ্রাম 

বাযুশূস্ত এবং কপার-পুণ দাহ-নলেব এজন - ৮/ঃ গ্রাম 

নাইট্রোজেন, কপার ও উহ অঞ্সাই ড-পৃর্ণ দাহ-নলের ওজন -”*4 গ্রাম 

(নাইট্রোজেনঘুক্ত) কপার ও কপার অক্।ইড সহ দাহ-নলের ওজন 5 গ্রাম 

দ্হ-নলের নাইট্রেরজেনেব ওজন- (4 - ৮৮০) গ্রাম 

সম্পূর্ণ নাইট্রোজেনেব ওজন _ (৪ _ স।)+ (৯4 - 5) গ্রাথ 

অঝ্িঞ্সেনের ওজন (৮5 -৮৮৪) গ্রাম * 

বাতাসের ওজন ₹ অক্সিজেনের ওজন + নাইট্রোজেনের ওজন 

_ (আট -৮৩)7+ (৬৪ - আঙ)+(৬এ- /8) গ্রাম 

বাতাসে অক্সিজেন শতকরা _--_-১৯ (5৮5) 
ফচ _ ৬৮১1০ - ৮৮৩ 4+৮৮৫- জাত ভাগ, 

এবং নাইন্রোজেন শতকরা ১১: (ঘা সদ ভাগ আছে। চ-৮১+৬০- 2 1+5- তত 

পরীক্ষায় দেখ। যায়, ওজন-অনুপাতে মোটামুটি, অক্সিজেন ২৩% এবং 
নাইট্রোজেন ৭৭% 

বলা বাহুল্য, এই নাইডউ্রোজেনের সহিত নিক্ষিয় গ্যাসসমূহ বন্তমাঁন থাকে । 

২০-৪ । নিক্ক্রিয় গ্যাস 089৮: 8855৪) & ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে র্যালে ২৪1617) দেখিতে 

পাইলেন যে বায়ু হইতে প্রস্তত নাইট্রোজেনের প্রতি লিটারের ওজন ১২৫৭২ গ্রাম , কিন্তু রাসায়নিক 
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উপাষে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের ওজন, ১'২৫০৫ গ্রাম । বায়বীয় নাইক্রোজেন এবং রাসায়নিক উপায়ে 

প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনত্বের এই বৈষম্য বিভিন্ন পরীক্ষাতেই সমধিত হওয়াতে, রালে মনে করিলেন 

যে বাধুর নাইট্্রোজেনে আরও কোন গ্যাস নিশ্চয়ই বর্তমান আছে। বাুৰ সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ 

বিশুদ্ধ অক্সিজেন মিশ্রিত কবিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎক্ষরণ দ্বারা উহ্থার নাইন্রোজেন ও অক্সিজেনকে 

নাইট্রোজেন অল্লাইড যৌগে পরিণত করা হইল । এই যৌগসমূহ ক্ষারক ভ্রবণে এবং উদ্ধত অক্সিজেন 
ক্ষারীয় পাইরোগ]লেট দ্বার বিশোধিত কবিয়৷ দেখা গেল স্বল্প পবিমাণ গ্যাস পড়িয়া থাকে। এই 

গাসের ঘনত্ব নাইট্রোজেন হইতে ্বতন্ত্র এবং অক্সিজেনের সহিত বিছ্যৎক্ষরণের দ্বারাও উহাব কোন 

পরিবর্তন দেখা যায় না। এই গ্যাস কোন রকম পদার্থের সহিতই রাসায়নিক ক্রিয়া করে না। 

হুতবাং ইহার নাম দেওয়। হইল নিক্ক্িয় গযান। পববন্তী কালে এই নিজ্ত্িয় গ্যাসটি পুষ্থানুপুজ্ঘরূপে 

পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ কবিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে পচটি বিভিন্ন গ্যাস বন্তমান। উহাব। সকলেই 

সমধশ্মী এবং নিক্ক্িয়। অপর কোন মৌলেব সহিত যুক্ত হয় ন। বলিয়া উহাদিগকে যোঙ্যতাহীন বা 
শূন্যযোজী (5070 ₹৪167) মৌল বলা হয! 

এই পাঁচটি গ্যানকে পধায়-সারণীতে একটি স্বতন্থ শেণীতে স্থান দেওয়া হইয়।ছে। 

চিহ, বাতাসে আয় তনেব অনুপাত (শতকবা ) 

হিলিয়ম (136110107) চাও রি 

নিয়ন (20০2) ৪ 53? 

আরগন (41207) 4] ০৯৩৩ 

কুপ্টন (15150197) 11 8505 

জিনন (30:20) টে 85258555 

াইত্রোক্ল্দ 

সঙ্কেত ত*। পারমাণবিক গুকত্ব-১৪"০০৮। পরমাণু ত্রমাঙ্ক_ ৭ । 

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। 

ল্যাভয়সিয়র ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার মৌলত্ব গুমাণ করেন এবং ইহার নাঘ দেন 

“আযাজোটস (১2০৮০)। নাইটার খনিজে (0) এই মৌলিক পদার্থটি আছে 
বলিয়া চাপ্টাল্ (১৭৯০ ) উহার নামকরণ করেন-__“নাইক্রোজেন”। 

বাতাসে মৌলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বর্তমান। নাইট্রো- 
জেনের বিভিন্ন যৌগও প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখ! যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের 
বিভিন্ন প্রোটিনগুলি সবই নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। চিলির উপকূলে যে 
প্রচুর নাইটার খনিজ (0701৩ 10০) পাওয়া যায় ভাহা প্রধানতঃ নাইট্রোজেনের 

যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম নাইট্রেট (বব ০০)। 
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২০-৫। ্টস্ভ্ভি 2 নাইড্রোজেন প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত ছুইটি উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে £-- 

40১) আযমোনিয়! বা আমোনিয়াম লবণের বিশ্লেষ্ণ ছারা নাইট্রোজেন উৎপন্ন 
করা যায়। অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন এইভাবেই তৈয়ারী কর! হয়। ইহাতে 
বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাওয়া সম্ভব 
এবং ল্যাবরেটরীতে এই উপায়াট 

অবলম্বিত হ্য়। 

/ (২) বায়ু হইতে অক্সিজেন 

দূরীভূত করিয়া নাইট্রোজেন সহজেই 
পাওয়। যাইতে পারে । অবশ্য এই 

নাইকট্রোজেনে নিষ্রিষ গ্যাস প্রভৃতি 

মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ইহ! সম্পূর্ণ 

বিশুদ্ধ নঘ। কিন্তু কোন রাসায়নিক 

শিল্পের জন্য প্রৃত পরিমাণে নাই- 

ট্রোজেন প্রয়োজন হৃইলে ইহাই 

প্ররুষ্ট পঞ্চ | ্ 

ল্যাবরেটরী পদ্ধতিঃ ০২-+-২৮ তীং 
(১) ল্যাবরেটরাতে সচবাচর আযামো- চিত্র ২০৩_ নাইীন্রোজেন গ্রন্থ 
নিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা হয়। 
আয'মোনিয়াম নাইভ্রাইটের বিযোজন অনেক সময় সংযত করা স্কঠিন এবং 
বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়! উহার পরিবর্তে সোডিয়াম নাইউট্রাইট 
ও আমোনিব!'ম ক্লোরাইডের দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়! হয়। শীষ উত্তপ্ত 
করিলেই উহ হইতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। কারণ, আযমোনিয়াম ক্লোরাইড ও 

সোডিয়াম নাইট্রাইট একত্র হইয়া আমোনিয়াম নাইট্রাইট স্থষ্টি করে এবং ইহা! 

বিযোজিত হৃইয়া যায়। 
বান ,01+ বিছ্ঘ০৪- বল এব০৪+ বি 

বাল ।ব০৯- ি*+2750 

'একটি গোল কুপীতে তুল্য পরিমাণ আযামোনিয়ান ক্লোরাইড ও সোডিয়াম 
নাইট্রাইটের দ্রবণ লইয়া! উহার মুখটি কর্কদ্বারা আটিয়া দেওয়া হয়। কর্কের 
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ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি বাঁকান নির্গষ-নল লাগাইয়া 
দেওয়া হয়। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের মুখটি দ্রবণে নিমজ্জিত থাকা চাই। 
নিগম-নলের বহিঃপ্রান্তটি একটি গ্যাস-ন্োণীর জলে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া 
হয়। একটি জলপূর্ণ গ্যাসজার এই নলের মুখে উপুড় করিয়া রাখ! হয়। 
কৃগীটিকে অতঃপর একটি জলগাহে বসাইয়া৷ অল্প অল্প গরম করিলেই 
নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া গ্যাসজারে সঞ্চিত 
হইতে থাকে। যদি বিক্রিয়াটি দ্রুত বেগে হইতে থাকে তবে কৃপীটিকে ঠাণ্ডা 

জলে বসাইরা শীতল করিযা উহ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই নাইট্রোজেনে হল্প 
পরিমাণ ক্লোরিণ, আ।মোনিয়। এবং নাইট্রোজেন-অক্সাইড মিশ্রিত থাকিতে পারে। 

কোন তীব্র ক্ষারের ভিতর দিয়। প্রবাহিত করিয়া এই নাইক্রোজেনকে ধৌত 

করিয়া লইলেই এই সকল পদার্থ দূর হয়। জলীয় বাষ্প দূর করিতে হইলে ইহাকে 
গাঁ সালফিউরিক আযাসিড-পৃণ গ্যাস-ধাবকেব ভিতর দিয়। প্রবাহিত করিতে 

হইবে। এইভাবে বিশুদ্ধ নাইট্রোছেন পাঞয়। যাইতে পারে। 

(২) আাঘোনিযাম-ডাই-ক্রোমেট লবণটি উত্তপ্ু করিলে নাইঝ্রোজেন 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহাতে বিস্ফোরণ হওয়ার জস্তাবনা এত বেশ যে উহাকে 
নাইট্রোজেন তৈঘ্বারী করার কাধ্যকরী উপায় মনে কর। বায় না। 

(১17 $)405150)৭ ল এ+ 0120) + 41150 

(৩) আমোনিয়ার জারণের দ্বারা নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা সম্ভব । 

(ক) ক্লোরিণের অথবা ব্রিচিং পাউডার (0100100600৫) বা “বিরগক 

চূর্ণের* সাহায্যে আমোনিয়াকে জারিত কর। যার :__ 
301*+ 8 চা*-০শ্বল,01+ 1, 
308%0901)01+2 চাও» বি হ+ 305015+ ওনা5০0 

(খ) আযামোনিয়া গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ যদি একটি কপার-ছিলা-পূর্ণ 
উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়! প্রবাতি'ত কর] হয়, তাহা হইলে উহ! হইতে নাইট্রোজেন 

পাওয়া যায়। বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা কপার কপার-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং 

এই কপার-অক্সাইড আযামোনিয়াকে জারিত করিয় নাইট্রোজ্জেন উৎপন্ন করে । 
(৪ +02)+ 20072008094 ও 

(বাতাস) 
3080+2বানত_308+31750+ 
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(8) বেরিয়াম আ্যাজাইড বা সোডিয়াম আ্যাজাইডের তাপ-বিশ্লেষণে অতি 

সহজে বিশ্বদ্ধ নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা যায়। 
[39(৪)2-139+ 35 
212 ৪০-22-4312 

(৫) বায়ু হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তুত করার প্রণালী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 

কে) ফসফরাস, কার্বন, সালফার প্রভৃতি সহজদাহা পদার্থ কোন আবদ্ধ বাুতে পোড়াইয়। 
অক্সিজেন সরাইয়া লওয়া হয় এবং নাইন্রোজেন পাওয়া যায়। 

(খ) উত্তপ্ত অবস্থায় কপার পরিপূর্ণ একটি নলের ভিতর দিয়া বাতাস ধীরে ধীরে বারংবার 
পরিচালিত করিলে কপার উহার অক্সিমেন সম্পূর্ণরূপে শোষণ করিয়া কপার-অল্সাইডে পরিণত 

হয় এবং নাইট্রোজেন গ্যাস অবিকৃত খাকিয়৷ যায় । 

গে) অত্যধিক চাপে এবং খুব কম উষ্ণতায় (১৯০০ সেটিগ্রেড) বাতাস তরলিত করিয়। 
লইয়া উহার আংশিক পাঁতন করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন কেবল বাস্পীভূত হয়। এইভাবে 
তবল বাতাস হইতে নাইট্রোজেন পৃথক করা হয়। অধিক নাইট্রোজেন প্রয়োজন হইলে এই 

পদ্ধতিই সর্ব কৃষ্ঠ। 

*4৯২০-৬। নাইট্রোজেকেন্নেল্ল প্রম্জ্র £ নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, 
গ্যাসীয় পদার্থ। উহার ঘনত্ব প্রা বাতাসের ঘনত্বের সমান এবং জলে উহার 

দ্রাব্যতা নিতান্তই কম। সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রজেনের কোনক্প রাসায়নিক 

সক্রিয়ুতার পরিচয় পাওয়া যায় ন।। কোন মৌল বা যৌগের সহিত সাধারণ 

উষ্ণতায় ইহা যুক্ত হয় না। ইহা নিজেও দাহা নয় এবং অপরের দহন- 
সহায়কও নয়। 

(১) 0৪, 24 প্রভৃতি কোন কোন ধাতু এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড যৌগ 
নাইট্রোজেন গ্যাসে উত্তপ্ত করিলে উহাদের সহিত নাইট্রোজেন যুক্ত হয়। যথা £__ 

309+ ৪ ৮ 0%৪£ [ ক্যালসিয়াম নইন্রাইড ] 

31৬0৮+85-1৬0672 

0205 + টি ৪» ০+ 0805 [ক্যালসিয়াম সায়ন।মাইড ] 

0৪0২5 এবং কার্বনের মিশ্রণকে “ন।ইক্রোলিম” বলে । 

এই সমস্ত উদ্ভুত পদার্থ জলে আর্দরু-বিগ্েষিত হ্ইয়া আামোনিয়! উৎপন্ন 
করে £- 

0৪, ৪ + 60785030860) +2লও 
0৪035 +3750-080095+2াবারও 

(২) অতিরিক্ত চাপে (২০ আযাট্মস্ফিয়ার ) এবং প্রায় ৫৫০০ সে্টিগ্রেড . 
৯৭ 
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উষ্ণতায়, লৌহচুর্ণের প্রভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে 
আমোনিয়৷ উৎপন্ন হয়। রর 

৪ 

1ব27+379--১ 2 ও 

(৩) বিদ্যুৎস্ছুলিঙ্গের দ্বারা প্রায় ৩০০০০ সেট্টিগ্রেড উত্তপ্ত করিলে নাইট্রো- 
জেনের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়! নাইট্রক অক্সাইড উৎপন্ন হয় £__ 

ব5+0৪-20০ 

নাইফ্রোজেনের ব্যবহার £ (১) আ্যামোনিয়া, নাইক্রোলিম প্রত্তি 
প্রস্তুতিতে প্রচুর নাইক্রোজেন প্রয়োজন হয়। (২) বৈছ্যতিক বালবের ভিতরে 

এবং গ্যাস থার্মোমিটারে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। 

একবিংশ আধ্যায় 

নাইটোজেনের যৌগসমুহ 
হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয! নাইট্রোজেন প্রধানতঃ তিনটি যৌগ 

উত্পাদন করে--(১) অআযামোনিয়া, টিঃ1ও (২) হাইড্রাজিন, টৈহ্া॥ এবং 
(৩) হাইড়াজয়িক আসিছ, খ্ব,ানা। ইহাদের মধ্যে আমোনিয়াই বিশেষ 

উল্লেখষোগ)। 

আযামোনিয়া ঘা?ও 
বাতাসে কখনও কখনও স্বল্প পরিমাণে আযমোনিয়া পাওয়া যাঁয়। উদ্ভিদ 

ও প্রাণীদেহের ধ্বংস ও পচনের ফলে জমিতে অআ্যামোনিয়া৷ এবং আামোনিষা- 

ঘটিত লবণ পাওয়। যাঁয়। প্রোটিনের উপব ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলেই এই 
আমোনিয়া উৎপন্ন হয়। 

২৯-৯। _) শস্ভি $ ল্যাল্লেউল্লী শক্তি £ সাধারণত: 
আমোনিয়াম ক্লোরাইডের উপর কোন ক্ষারক জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়া ঘটাইয়। 

আ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুণ ক্ষারক 
হিসাবে বাবহৃত হয়। 

2াঘান 5০1+05(097)5 7» 2 ও +08015+ 2720 
21014 ০9097 2৩ + 0০901971350 
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একটি গোল কৃপীতে সমপরিযাণ আমোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম 

হাইড্র্সাইভ উত্তমরূপে মিশ্রিত” করিয়া লইয়া উত্তপ্ত করা হয়। কৃপীর 
মুখটি নির্গম-নল সহ একটি কর্কের দ্বারা আটিয়! দেওয়া হয়। নিগ্ম-নলের 
অপরপ্রান্তটি একটি কলিচুণের টাওয়ারের (110 1০%০) সহিত যুক্ত 
থাকে। টুণের টাওয়ারের উপরে একটি বীকা-নল সংযুক্ত থাকে । এই 
নলের উপর একটি গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখা হয়। উত্তাপের ফলে যে 
আমোনিয়া উৎপন্ন হয় তাহ। নির্গম-নল দিয় আসিয়া চুণের টাওয়ারে প্রবেশ 
করে। চুণের টি দিয়া যাওয়ার ফলে আামোনিয়ার সহিত কোন জলীয় 
বাষ্প থাকিলে তাহা কলিচুণ শোষণ করিয়া লয। আযাযোনিয়া আসিয়া গ্যাস- 
জারে সঞ্চিত হয় (চিত্র২১ক)। এই ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড বা 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় 
বাম্প দূরীকরণেব জন্য ব্যবহৃত 

হয় না, কারণ ইহাদের উভয়ের 

সহিতই আমোনিয়া রাসাযনিক 

বিক্রিধা করে। আযমোনিয়া 
বাতাস অপেক্ষা অনেক লঘু 

বলিয়া উহা গ্যাসজার হইতে 
বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলিয়। 

দিয়! উহাতে সঞ্চিত হইতে 

পারে। আআমোণিয়া জলে 

অত্যন্ত দ্রবণীয়, সেইজন্য ইহাকে 

জলের অপসারণ-দ্বারা গ্যাস- ২১ক-_আ্যামোনিয়। প্রস্তুতি 

জারে সংগাহ করা যায় না। 

আযামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে অন্য কোন আ্যমোনিয়া-ঘটিত লবণ 

এবং চুণের পরিবর্তে অন্যান্য ক্ষারক ব্যবহার করিলেও আযামোনিয়া পাওয়া 

যাইবে । যেমন £-- 

বনা,01+700 চল চাও +101+ ঢ50 
(বান ,)290,+250]7 -2]বাুও + 55০94 +2ঢ90, 

2বান,01+ ০৮০৮2 নু ও + 90154 ল5০9 ইত্যাদি। 
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(২) জলে ফুটাইলে বা উত্তপ্ত জলীয় বাম্পের সংস্পর্শে আসিলে ধাতব নাইট্রাইড 
আর্র-বিষ্লেষিত হইয়া! আমোনিয়া উৎপন্ন করে, যথা £-_ 

16919 + 01720 - 3160017)9+ 278 

241 + 3750 -4150১+2যানও, 

(৩) উত্তপ্ত প্লাটিনামের প্রভাবে নাইট্রোজেনের অক্সাইড হাইড্রোজেন ছার! 

বিজারিত হইয়া! আমোনিয়াতে পরিণত হয়। 
20+5725-27ও +2750 

অধিক পরিমাণে আযামোনিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি 
অবলদ্ষিত হয় । উহাদের বিভ্ূত আলোচনা পরে কর! হইবে । | 

২৯৯, | জভ্গাতলান্নিজাল্র প্রল্্ £ 0) আমোনিয়া একটি ঝণঝালো- 

গধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা অনেক হাল্কা (ঘনত্ব ৮৫)। 
(২) আযমোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। এক ঘন সেন্টিমিটার জলে 

শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় প্রান্ন ১৩০" ঘন (ন্টিমিটার গ্যাস ত্রবীভূত হয়। জলে 
আমোনিয়ার গা দ্রবণকে “লাইকার আযামোনিয়া” 04001 210070218) 

বলা হয়। | 

আমোনিয়া জলে দ্রবীভূত হওয়ার সময় জলের সহিত সংযুক্ত হইয়! 
আযমোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ উৎপন্ন করে। উহা একটি ন্ষার। স্থতরাং, 
আযামোনিয়াকে ক্ষারক দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হয়। আযামোনিয়াম হাইড্ুক্সাইভ 

বিয়োজিত হইয়া 077- আয়ন উৎ্পন্থ করে, লাল লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত্ত 

করে এবং বিভিন্ন আযাঁসিডের সহিত মিলিত হইয়। লবণ ও জলের স্থষ্টি করে । 

বালা ,07 বান ++07- 
ন,0ন7+ নাব০৪- বান 05 + 5০ 
বলা ,0ন +ছ550+- (চা +)১,১০,+21750 ইত্যাদি |) 

পরীক্ষা 8 এক টুকর! কাগজ হাইডোক্রোরিক আ।সিডে সিক্ত করিয়া একটি আমোনিয়া- 
পূর্ণ গ্যাসঙ্গারে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ প্রচুব সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হইবে । বস্ততঃ সাদ। ধোয়াটি 
'অতি শুঙ্গ্জ আমোনিয়াম ক্লোরাইড কণার সমষ্টি। আযমোনিয়া। ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এই 
ছুইটি গা'স সংস্পর্শে আসিলেই তাহারা! যুক্ত হইয়া! আমোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। টচূ, 
41701 য+01, 

পরীক্ষা ৪ একটি গোল কুগীতে আমোনিয়! ভর্তি করিয়া উহার মুখটি একটি কর্ক দিয়! 
আটিয়া দিতে হইবে । কর্কের ভিতরে স্টপককযুক্ত একটি কাচনল লাগান থাকে । একটি বড় পাত্রে 
লাল লিটমাসের দ্রবণ লওয়া৷ হয় এবং কুপীটিকে উহার উপর রাখিয়া কাচনলের মাথাটি লিটমাসে ডূবাইয়। 



নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ ২৬১ 

দেওয়া হয়। স্টপককটি থুলিয় কুগীটিকে একটু ঠাণ্ডা কবিলেই লিটমাস-দ্রবণ নলের ভিতর 
দিয়া কূগীতে প্রবেশ করিতে থাকে । আ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে আদিলেই লাল লিটমাস নীল 

হইয়া যায় এবং আ্যামোনিয়া জলে ভ্রুত জ্রবীতূর্ত হয়। ফলে 

কুগীর অন্রান্তরে চীপ কমিয়৷ যায় এবং বাহিরের লাল লিটমাস 
দ্রবণ বেগে ভিতরে প্রবেশ করিযা একটি ফোয়ারার স্থা্টি 

করে। আমোনিয়ার ক্ষারকত্ব এবং জলে উহার অত্যধিক 

দ্রাবতা উভয়ই এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়। (চিত্র ২১খ)। 

এই পরীক্ষাটিকে অনেক সময় “ফোৌয়ারা-পরীক্ষা” বল হয়। 

(৩) আমোনিয়া অপরের দহনে সাহায্য করে 

ন|, এবং স্বভাবতঃ নিজেও অদাহা । কিস্ত অবিশিশ্র 

অক্সিজেনের ভিতর আযামোনিয়া সহজেই ঈষৎ হলুদ 
রংয়ের শিখাসহ জলিতে থাকে । 

কাব মাও +302-7-61720+ 25 

পরীক্ষা ঃ একটি প্রশস্ত নলের নীচের মুখটি 
» কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া উহাতে দুইটি বাকান সক্র 

কাচের নল লাগান হয় (চিত্র ১১গ)। ইহাদের একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং 

উহার ভিতর দিয়! শুক্ক আযামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত 

করা হয়। অপর নলটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং 

অক্সিজেন বহন করিয়া থাকে । অতঃপর প্রথম নলটির 

মুখ হইতে নির্গত আ্যমোনিষ। গ্যাসে আগুন ধরাইয় 

দিলে আামোনিয়া আস্তে আস্তে জলিতে থাকে । 

আমোনিয়ার দ্রাবাতা 

(৪) আযমোনিয়। স্বভাবতঃ বিজারণ-গুণসম্পন্ন না 

হইলেও কোন কোন অবস্থায় উহ? সহজেই জারিত হইয়৷ 

নাইট্রোজেন বা উহার অক্সাইডে পরিণত হয়। 

(ক) বাতাস বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 

আযমোনিয়া যদি উত্তপ্ত প্লাটিনাম-জালির (প্রভাবক ) 

উপর দিয় প্রবাহিত কর] হয়, তাহা! হইলে আযমোনিয়া 
চিত্র ২১গ 

. আমোনিয়ার দহন নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। আধুনিক নাহীট্রক 
আসিড শিল্প এই বিক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে। 

এব ও+50৯-6৮১০+48০ 
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খে)” উত্তপ্ত কপার-অক্লাইডের উপর দিয়া আমোনিয়া পরিচালন! করিলে 
আমোনিয়া জারিত হইয়! নাইট্রোজেনে পরিণত হয় । 

2াবার,+308০-304+3750+ 5 

€) ক্লোরিণ ও আযমোনিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও নাইট্রোজেন 
উৎপন্ন হয়। আযমোনিয়ার পরিমাণ বেশী থাকা প্রয়োজন, কারণ আমোনিয়। 

কম থাকিলে বিস্ফোরক নাইট্রোজেন ট্রাই-ক্লোরাইড হইবে £-_ 
27৩ +3015-5+670 
2178 +00919- 201 + 01701 

6) শুফ আযমোনিয়া গ্যাম উত্তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়া পরিচালনা 

করিলে সোডামাইড (5০9207116) পা ওয়া যায়। 

2াবাা)+2২8 752 িক্ান5+ মূ 

৮৬) আযমোনিয়ার জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ আমোনিযাঘ হাউডুক্সাইভ বিভিন্ন 

ধাতব লবণের দ্রবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপণ 

করে ২ 

[৩01১4317017 718(011),+ 3 ।0] 
27750 5+ 24017 -20(001)১+ (5550), 

(৭) কোন কোন লবণের দ্রবণের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ ভ্যামোনিয়ার 

বিক্রিয়ার ফলে জটিল লবণের স্্টি হয়; যথা 2 

(ক).(45890,+21)011- 04001), 4 (1)১30)1. 
08(075)5 + কাব 011» 01 ,),(071)১+41150 

00(১411)5(0911)5 4 (উ114)5১694 » 01071 2)4১6)% + 28177150911 

€ কিউ প্রামোনিয়াম নালফেট ) 

(খ) 4১205 + 7,011 - 007 + 7403 
077 + 2 নু 409 -.৯৪(]5)203+1750+ [03 

আঙ্জেণ্টো আমোনিয়াম নাইটে 

(৮) মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ ও আযামোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ একত্র 

করিলে একটি সাদা অবঃক্ষেপ পওয়| যায়। ইহাকে মারকিউরো-আযমোনিয়াম 

ক্লোরাইড বলে £_- পু 

৪০1০ +2]75,07.- ম৪(ঘচ5)01+ বিল +2750 
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(৯) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড প্রভৃতি যৌগের সহিত 
আযামোনিয়! সংযুক্ত হইয়া যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে? যথা £-_ 

08201, থাবানুও 3 41015, তাবানও 3 20015, 2 নও ইত্যাদি। 
২৫-(১০) আযমোনিয়। নেস্লার দ্রবণের (6551575 5০18007) সংস্পর্শে 

আসিলেই তামাটে রংয়ের অধঃক্ষেপ দেয়। 
বল ত+2াঠ্যাহা,+3707-178-0নলঞ£্াবানহ+7া +2750 

নেস্লাব ভ্রুবণ 

বিশিষ্ট ঝণঝাল গন্ধ, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত সাদা ধেয়া উৎপাদন 
এবং নেসলার দ্রবণের সহিত ক্রিয়া এই তিনটি উপায়ে আযমোনিয়ার অস্তিত্ব 
সধারণতঃ নিদ্ধারণ করা হয়। 

- জ্যানোনিনলাল্ল হ্যহাল্র £ (১) আযমোনিয়া ক্ষারক হিসাবে 
প্যাবরেটরীতে অবশ্ঠই প্রয়োজন । (২) (বরফ উৎপাদনে জল ঠাণ্ডা করার 

জন্য তরল আযমোন্যি! ব্যবহৃত হয়। ইহা শতকের কাজ করে |) (৩) সল্তে 

প্রণালীতে সোড। তৈয়রী করার জন্যও আযামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। ইহ! 

ছাড়াও কয়েকটি প্রধান প্রধান রাসায়নিক শিল্পে আমোনিয়ার প্রচুর ব্যবহার 
আছে। (3) ( জমিতে সার হিসাবে (]1,),90,, খল ।২০05 প্রভৃতি 
বিভন্ন আয।যোনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হর়। এগুলি আমোনিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন 

আাসিড হইতে উৎপন্ন 1) (4) বর্তমানে আমোনিয়। জারিত করিয়া নাইট্রক 

আযসিড তৈয়ারী কর। হয। এইজম্যই আজকাল আমোনিয়ার চাহিদা খুব বেশী। 

২৯-৩। জ্যামোন্িজাল শ্শিরসান্ধভি £ অন্প ব্যয়ে অধিক 
পরিমাণ আমোনিয। প্রস্তুত করার কয়েকটি উপায় আছে। 

(১ কয়লার অন্তরূমপাতন হইতে £ কাচা কয়লাতে ওজনের শতকরা 
প্রায় একভাগ নাইট্রোজেন থাকে । লোহার আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া বায়ুর 
অনুপস্থিতিতে কয়লাকে উত্তপ্ত করিলে উহার ভিতর হইতে উদ্বায়ী বস্তসমূহ 

গ্যাসের আকারে নির্গত হয়। কয়লার এই অন্তধূমপাতনের ফলে উহার 
নাইক্রোজেন আামোনিয়। বা আযামোনিয়াম লবণ হিসাবে বাহির হইয়া আসে। 
উষ্ণত৷ কমিয়া আসিলে এই গ্যাসের কিয়দংশ তরলীভূত হয় এবং বাকী অংশটি 

' কোল-গ্যাস রূপে থাকিয়া যায়। তরল অংশটি আবার পরে ছুইভাগে বিভক্ত 

হইয়া পড়ে। নীচের দিকে আলকাতর] জাতীয় পদার্থনমূহ জড় হয় এবং উপরের 
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অংশে আমোনিয়ার ও আযামোনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণ থাকে । পাতিত পদার্থের 

জলীয় অংশটুকুকে “আযামোনিয়াক্যাল লিকার” (8:01001078081 11001) বলে । 

জলীয় অংশটুকুকে পৃথক করিয়। উহাতে টীম প্রয়োগ করিলে আযামোনিয়া 
গ্যাস বাহির হইয়া যায়। আ্যামোনিয়া চলিয়া যাওয়ার পর উহাতে চুণ মিশাইয়া 
আবার পাতিত করা হয়। ইহাতে আযমোনিয়াম লবণগুলি বিষে।জিত হয় এবং 

আরও আযামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। এই সকল আযামোনিয়া গ্যাস অন্য একটি 
পাত্রে লইয়া জলে শোষণ কর। হয়। এই ভাবে লাইকার আযামোনিয়া প্রস্তুত 
হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমোনিয়া গ্যাস লঘু সালফিউরিক আযাসিডে 
পরিচালনা করিয়া উহাকে আমোনিয়াম সালফেটে পরিণত কর] হয়। প্রতি মণ 

ক্য়ুল৷ হইতে গড়ে প্রায় আধ সের পরিমাণ আযামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। 

(২) সায়নামাইড প্রণালী (0 87817106 চ706988) 2" এই প্রণালীতে 

প্রথমতঃ চণ ও কোকের সাহায্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইভ (0809) প্রস্তুত 

কবা হয়। অতঃপর ক্যালসিয়াম 

কারাইড উত্তমরূপে চুর্ণ কবিয়। 

একটি ঢাকের মত আকুতিবিশিষ্ট 

বৈহ্যতিক চুল্লীতে রাখিয়া "হার 
মুখটি বন্ধ করিয়। দেওয়া হয়। একটি 

নলেব সাহাযো চুলীর ভিতওর শুষ্ক 
চিত্র ২১ঘ__সায়নামউ পদ্ধও নাইট্রজেন গ্যাস সরবরাহ করা 

হয়। বড় বড় গ্র্যাফাইটের সাহায্যে চুল্লীর ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ চালনা করিয়। 
উহার উত্তাপ ১১০০০ সেন্টিগ্রেডে রাখা হয । এই অবস্থায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড 
নাইট্রোজেনের সহিত ক্রিয়া করিয়! ক্যালসিয়াম সায়নামাইড উৎপন্ন করে। 
প্রায় ছুইদিন এই উত্তাপে রাখিয়। বিক্রিয্াটি সম্পূর্ণ করা হয এবং কার্বাইড 
চূর্ণ যাহাতে নাইট্রোজেনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারে সেইজন্ 
চুল্লীটির আস্তে আস্তে ঘুরিবার বন্দোবস্ত কর! হয়। 

0805 +]ৎ৯ 0৪05 + 0 
ুল্লী হইতে ধুসর বর্ণের যে সায়নামাইভ ও কার্বনের মিশ্রণ পাওয়া যায় 

তাহাকে "নাইট্রোলিম" (10180) বলে এবং উহা জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত 

হয়। নাইট্রোলিন হইতে অবশ্য আমোনিয়া ব! আমোনিয়াম সালফেটও গ্রস্ত 
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হয়। চূর্ণ অবস্থায় নাইট্রোলিম অটোক্রেভ (4১০০1০) যন্ত্রে রাখিয়া উহাতে 
৩-৪ আাটমস্ফিয়ার চাপে গ্রাম দেওয়া হয়। ইহার ফলে সায়নামাইড হইতে 
আামোনিয়া উৎপন্ন হয় এবং অটোক্লেভের আভ্যন্তরিক চাপ বাড়িতে থাকে। 
যখন চাপের পরিমাণ প্রায় ১২ আযাট.মস্ফিয়ার হয় তখন উহা হইতে আযামোনিয়। 

বাহির করিয়। জলে অথবা সালফিউরিক আযাসিডে দ্রবীভূত করিয়া লওয়। হয়। 
10৪০] & + 37050) 7 0০৪0০0034+2 নও, 

/6৩ ) হেভার, প্রণালী (79067 ০6548) হাইড্রোজেন ও 

(নাইট্রোজেন সংযোগে সংযোগে আমোনিয়া প্রস্তুত করার পদ্ধতিটি সার্থক করেন জাশ্মান 
রূসায়নবিদ্ হেভার। নির্দিষ্ট চাঁপ ও উষ্ণতা উপযুক্ত প্রভাবকের সাহায্যে 

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া আমোনিয়া উৎপন্ন করে। 
র2+3705 ল এ 175 + 21090909০21. 

সাধারণত; বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড়োজেন আয়তনের ১: ৩ অন্তপাতে 

মিজিত করিয়া ২০ আট্মস্ফিয়ার চাপে উত্তপ্ত লৌহচুর্ণ প্রভাবকের উপর দিয়া 
পরিচালনা করিলে আমোনিয়া উৎপন্ন হয়। প্রভাবকের উষ্ণতা! অন্ততঃ ৬০০০ 

সেট্টিগ্রেড হওয়া প্রয়োজন । 
এই বিক্রিয়াটি সফল করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর 

আবশ্টাক | 

(কে) প্রথমতঃ সাধারণ চাপে ও উষ্ণত্বায এই মৌলছুইটির ভিতর সংযোগ- 

সাধন সম্ভব নয়। অতিরিক্ত চাপে এই বিক্রিষাটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে 

সাধারণতঃ বিক্রিয়ার সময় এই গ্যাস-মিশ্রণের চাপ প্রায় ২০০ আাট্মস্ফিয়ার রাখা 

হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আজকাল চাপ বাড়াইয়। প্রায় ১০০০ আযাট্মস্ফিয়ারও 

করা হয়। বিভিন্ন চাপে সর্বাধিক কত পরিমাণ আযামোনিয়া পাওয়া যাইতে 

পারে, তাহ।| নীচে দেখান হইল $-_ 

আামোনিয়ার শতকরা ভগ 

উষ্ণতা [চাপ- ১০ ১০০ ৩০০ ১০০০ আ্যাট্মস্ফিয়ার ] 
৪০০০ €, ৩৪৫ ২৫ ৪৭ ৮০ 

৫৭০০ ১২ ১৩৬ ২৬৪ ৫৭৫ 

ছু ০০৮০ ৩৫ ৪8৫ ১৪ ৩১৫ 

৭০০৫, ৩*৯ ২২ ৭৩ ১৩ 
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অতএব, দেখা যাইতেছে যে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চাঁপ ষত বুদ্ধি করা যায়, 
তত বেশী আমোনিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা । অন্যদিকে উষ্ণতা বুদ্ধির সঙ্গে 

আমোনিয়ার পরিমাণ কমিতে থাকে । এতদ্সত্বেও সচরাচর এই ক্রিয়াটি ৫৫০০__ 

৬০০০ সেন্টিগ্রেডে সম্পন্ন করা হয়। কারণ, ইহার চেয়ে কম উষ্ণতায়- বেশী 
আমোনিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও উহ এত সময় সাপেক্ষ যে শিল্পের দিক 

হইতে বিচারে উহা! বাঞ্চনীয়ও নয়, লাভজনকও নয়। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় চাপে ও উষ্ণতায় রাখা সত্বেও গ্রভাবক ব্যতিরেকে 

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সহজে এবং দ্রুত মিলিত হয় না। এইজন্যই, 
প্রভাবকের সাহায্য লওয়া হয়। লৌহ্চুর এই ক্রিয়্াতে উৎকুষ্ট প্রভাবকের কাজ 
করে। বর্তমানে লৌহচুরের পরিবন্ডে অল্প পটাসিয়াম ও আযালুমিনিয়াম অক্সাইড 
মিশ্রিত আয়রণ অক্সাইডও (7০50১ + 4150১ + 150) প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত 

হয়। অবশ্ত উত্তপ্ত আয়রণ অক্সাইড হাইড্রোজেনের সংস্পশে আসিয়া লৌহচুরেই 
পরিণত হয়। 41505 এবং [৯৪০ প্রভাবকের উপর উদ্দীপকের কাজ করে। 

ইহা .ছাডাঁও অন্থান্ত প্রভাবক, যেমন অসমিয়াম ব্যবহার কর! যাইতে 

পারে। 

(গ) তৃতীয়ত, মৌলিক উপাদান দুইটি আয়তনের ১ : ৩ অন্গপাতে থাকা চাই 
এবং উপাদানগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা প্রয়োজন। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন 

প্রস্তত করার অবশ্ বিভিন্ন উপায় আছে । জলের বৈছ্যুতিক বিশ্লেষণ হইতে 

হাইড্রোজেন এবং তরলবাধুর আংশিক-পাতন হইতে নাইক্রোজেন প্রগ্তত করার 

রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত । কিন্তু গুচুর পরিমাণে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিতে নী পারিলে এই উপারটি ব্যয়সাধ্য হইয় পড়ে) 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল বস্-প্রণলীতে (39501 1:০695) হাইড্রোজেন 
ও নাইট্রোজেন প্রস্তুত কব। হয়। লোহিত-তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়া বানু 

পরিচালনা করিলে উহার সহিত বাধুর অক্সিজেন মিলিয়া কাবন মনোক্সাইভ হয় 

এবং নাইক্রেজেন অবিক্ত থাকে । নাইট্রোজেন ও কার্বন মনোক্সমাইডের মিশ্রণকে 
প্রোডিউসার গ্যাস (7:০4 £%5) বলে । 

(৪ +০02)+20-200+ 1, 
বায় প্রোডিউসার গ্যাস 
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আবার, এরকম উত্তপ্ত কোকের উপর দিয়া ষ্টীম পরিচালনা করিয়! হাইড্রোজেন 
ও কাবধন মনোক্মাইভ গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়! যায়। ইহাকে ওয়াটার গ্যাস 
(৬/৪০ 295) বলে-_ 

চ200+0০- সনু ৪4+050 

ওয়াটার গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস অতঃপর এমনভাবে যিশ্রিত কর! হয় 

যাহাতে শেষ পর্যন্ত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের আয়তনের অন্থপাঁত ১ : ৩ 

হয়। এই গ্যাস-মিশ্রণের সহিত আরও অতিরিক্ত পরিমাণ স্টাম মিশাইয়া উহাকে 
একটি [০50৪ এবং 0505 পূর্ণ উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। 
ইহার ফলে গ্যাস-মিশ্রণের কারন মনোক্সাইড কার্বন ডাই-অক্সাইভে পরিণত হয়। 
আয়রণ ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড প্রভাবকের কাজ করে। 

€0)+ 10150) -700)%+]75 

এই নল হইতে যখন গ্যাস বাহির হয, উহাতে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, 
কার্বন ডাই-অক্সাইন্ত, প্রচুর স্টাম ও স্বল্প-পবিষাণ কার্ধন মনোক্সাইড থাকে । ঠাণ্ডা 
হইলেই অধিকাংশ ট্রাম ঘনীভূত 

ভইয়া তরঞ্। হইয়। যায়। ইহার 
পর গ্যাসটিকে অতিরিক্ত চাপে জল 

'এবং আমোনিস্বাক্যাল কিউপ্রীস 

ফরমেট দ্রবণেব ভিতর লইয়| যাওয়। 

হয়। ইহাতে সমস্ত কার্বন ডাই- 

অন্নাইড ও মনোক্সাইভ গ্যাস 

দূরীরৃত হয় এবং নাইট্রোজেন ও 

হাইড্রে(জেন পড়িয়া থাকে । নিরু- 

দকের সাহায্যে এই নাইট্রোজেন 

ও হাইড্রোজেন বিশু করিয়। 
আমোনিয়া প্রস্তুতিতে ব্যবহার 

করা হয়। 
(আ্যমোনিয়ার সংশ্সেষণ ক্রিয়াটি 

একটি ক্রোম-ই্ীলের পাত্রে সংঘটিত 

করা হয়। এই পাত্রটির দুইটি চিত্র ২১৬--হেভার প্রণালী 

খা +2+15 
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গ্রকোষ্ঠ থাঁকে। আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট তাকের উপর 
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবক সঙ্জিত থাকে এবং বিছ্যৎ সাহায্যে উহাকে প্রায় 

৫৫০০ সেন্টিগ্রেভে রাখা হয়। কেন্ত্রীয় প্রকোষ্ঠ ঘিরিয়া৷ কঞ্চুকের মত উহার 
চতুদ্দিকে একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ আছে। এই বহিঃপ্রকোষ্টের ভিতর দিয়া বিশু 

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের (১: ৩) মিশ্রণ ২০* আযাট্মস্ফিয়ার চাপে প্রবাহিত 
হইয়া অবশেষে অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ করে এবং প্রভাবকের সংস্পর্শে 

আসে (চিত্র ২১৬)। ইহার ফলে মিশ্রণের শতকর] প্রায় ৮ ভাগ গ্যাস 

আামোনিয়াতে পরিণত হয়। 

এই বিক্রিয়াটিতে যথেষ্ট তাপের উদ্ভব হয়, এবং এই তাপশক্তি সরাইয়া না 

লইলে উহা! প্রভাবকের উষ্ণতা বাড়াইয়! দিতে পারে । এই কারণেই এবং তাপ- 
শক্তির অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্তেই বহিঃগ্রকোষ্ঠের ভিতর দিয় উপাদানগুলির 

মিশ্রণ প্রবাহিত করার ব্যবস্থা আছে । বিক্রিয়োস্তৰ তাপের সাহায্যেই নাইট্রোজেন 

ও হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হইয়। বিক্রির|-প্রকোষ্ঠে যাঁয়। উৎপন্ন আমোনিয়। ও 
অবিকৃত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ঘিশ্রণ খুব শীতল করিয়! অত্যধিক চাপে 
সম্কচিত করিলে আমোনিয়৷ তরলাকারে একটি পাত্রের ভিতর সঞ্চিত হ্য়। 

পাম্পের সাহায্যে অপরিবন্তিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনকে পুনরায় বিক্রিয়া 
গ্রকোর্ঠে পাঠাইয়। দেওয়। হয়। এইভাবে আমোনিবা উত্পাদন কর] সম্ভব 

হইয়াছে )) 
২৯৪ । জ্াক্োন্নিলাল্স আনভস্ম-সহল্ভুত্ভি ই আযমোনিয়ার 

উপাদান দুইটির আয়তন-অন্থপাত ছুই রকম উপায়ে স্থির কর! সম্ভব । 

(১) গ্যাসমিতি প্রণালী 075010776৮0 [180100) 2 একটি অংশাঙ্কিত 

গ্যাসমান-যন্ত্রের ভিতর পারদের উপর নির্দিষ্ট আয়তনের বিশুদ্ধ শুফ আযমোনিয়া 
গ্যাস লওয়! হয় (চিত্র ২১চ)। গ্যাসমান-যন্ত্রের প্রণটনাম তার দুইটির নাহাষ্যে 

এই গ্যাসের ভিতর ক্রমাগত বিদ্যুৎস্ষুরণ করা হয়। ইহার ফলে আযমোনিঘ। 

বিশ্লেষিত হ্ইয়। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয় এবং গ্যাসের আয়তন 

ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়! পূর্বের দ্বিগুণ হইয়া যায়। কিন্তু উহার চেষে আর অধিক 

আয়তন বুদ্ধি করা কখনও সম্ভব নয়। অর্থাৎ আযমোনিয়াটুকু সম্পূর্ণ বিশ্লেষিত 
হইলে উহার দ্বিগুণ আয়তনবিশিষ্ট উপাদান দিয়! থাকে | বলা বাহুল্য, এই সকল 

আয়তন সর্বদা একই চাপে ও উষ্ণতায় মাপিতে হইবে । অতঃপর গ্যাসমান-স্ত্রের 
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ভিতর কিছু অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন ঢুকাইয়। দেওয়া হয় এবং গ্যাস-মিশ্রণের 
আয়তন জানিয়া লওয়া হয়। ইহাতে এখন একটি বিদ্যুৎপ্ষুরণ করিলেই উহার 
সমস্ত হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলে 
পরিণত হয়। সাধ।রণ উষ্ণতায় এই তরল জলের আয়তণ 

এত সামান্ত যে উহা! নগণ্য । হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 

জল হইয়! যায় বলিয়া গ্যাস-মিশ্রণের আয়তন অনেক সম্কুচিত 

হইয়া পড়ে। এই সক্কোচনের পরিমাণ গ্যাসমান-যস্ত্রের লিখন 
হইতে জানা যায়। এই সক্কোচনের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ 
আযামোনিয়া-উদ্ভৃত হাইড্রোজেনের আয়তন । সুতরাং নিদিষ্ট 
পরিমাণ আযমোনিয়া হইতে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ৃ 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহা জানা যাইতে পারে । সর্বদাই চিত্র ২১চ__আ্যামোনিয়ার 
দেখ! গিয়াছে, ছুই ঘনায়তন আামোনিয়া হইতে এক ঘনায়তন আয়তন-সংযুতি নির্ণয় 

নাইট্রোজেন এবং তিন ঘনায়তন হাইডোজেন পাওয়া যার়। অর্থাৎ, ২ ঘন 
[৪ সেন্টিমিটার আযামোনিয়া 3 ১ ঘন সেন্টিমিটার নাইট্রোজেন +৩ ঘন 

. সের্টিমিটার হাইড্রোজেন । আযাভোগাড়ো প্রকল্প অনুযায়ী, মনে কর 

উপরের নির্দিষ্ট চাপে ও উষ্ণতায়, প্রতি ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের 

অণুসংখ্যা _1 

.*, ২] আমোনিয়। 'ণু 25 সংখ্যক নাইট্রোজেন অণু + ৩- 

সংখ্যক হাইড্রোজেন অণু । 

অথবা, ১টি আমোনিয়া অণু 

১ ২টি নাইট্রোজেন অপু+ ইটি হাইড্রোজেন অণু 
১টি নাইট্রোজেন পরমাণু +৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু! 

ূ স্ৃতরাং, আামোনিয়ার আণবিক সঙ্কেত, বারও | 
(২) হফম্যান প্রণালী (701177805 7086700) 8 একটি 

লম্বা এবং শক্ত কাচের নলে এই পরীক্ষাটি করা হয়। নলটির 

দুইদিকে দুইটি স্টপকক যুক্ত থাকে এবং একপ্রান্তে একটি ফানেলও 
চিত্র২১ছ সংযুক্ত থাকে (চিত্র ২১ছ)। বাহির হইতে নলটিকে তিনটি সমান 

"অংশে চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়। নলটি প্রথমে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ষ ক্লোরিণ গ্যাসে 
ভণ্তি করিয়া লওয়া হয় এবং ফানেলে গাঢ় আমোনিয়া রাখা হয়। স্টপককটি 

| 
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খুলিয়! ধীরে ধীরে আযমোনিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করাইয়! দিলেই আযামোনিয়া 
ক্লোরিণের সহিত বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য 
আযামোনিয়াম ক্লোরাইডও তৈয়ারী হয়। 

2 নেও + 3015 লাবি৪5+ ০1701 

0বানও+67701-6 থান ,01 

হাবান১+3015 -*+6বন,0. 
আমোনিয়া প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় যাহাতে সম্পূর্ণ ক্লোরিণ হাইড্রোক্লোরিক 

আযাসিডে পরিণত হইতে পারে। অতঃপর আযমোনিয়ার পরিবর্তে লঘু সাল- 
ফিউরিক আযাপিড পূর্ব্বোক্ত উপাষেই নলের ভিতর দেওয়া হয়। ইহাতে অতিরিক্ত 
আযমোনিয়া আমোনিয়াম সালফেট হইয়া যায়। গ্যাস অবস্থায় এখন শুধু 

নাইট্রোজেন থাকিতে পারে। নলটিকে অতঃপর একটি বড জলের পাত্রে রাখিয়া 
সাধারণ উষ্ণতায় আনা হয এবং জলেব নীচে রাখিয়া স্টপককটি খুলিয! ভিতরে 

জল প্রবেশ করিতে দেওয়| হয়। ন্লটির ভিতরে ও বাহিরে জল একই সমতলে 

লইয়া গ্যাসের আযতন স্থির কর। হয়। এইভাবে নাইট্রোজ্েনটি পূর্বের চাপ ও 
উষ্ণতায় লইয়। আসিলে দেখা যাঁয় নাইট্রোজেনের আয়তন সম্পূণ নলের এক- 

তৃতীয়াংশ মাত্র । অর্থাৎ, আমোনিয়া হইতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহা 
ক্লোরিণের আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ । কিন্তু এই বিক্রিয়াতে সম্পূর্ণ ক্লোরিণ 

হাইড্রোক্লোরিক আযসিডে রূপান্তরিত হইযাছে এবং হতে সমান আফতনের 

হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইয়াছে । সেই হাইড্রোজেন আমোনিয় হইতে পাওয়া 

গিয়াছে এবং এঁ আমোনিয়া হইতেই আবার উপরোক্ত নাইট্রোজেন পাওয়া 
গিয়াছে । অতএব বল যাইতে পারে, তিনভাগ হাইড়োজেন ও একভ'গ 

নাইট্রোজেন আমোনিয়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ । অর্থাৎ, তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন 

ও এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন সহযোগে আমোনিয়া উৎপন্ন হয়। 

আযাভোগাড্রে। প্রকল্প অলুয|য়ী, মনে কর, প্রতি ঘনায়তন গ্যাসের অণু- 

খ্যা 71) 

*, ৩ হাইড্রোজেন অণু এবং ॥ নাইট্রোজেন অণু সহযোগে আমোনিয়! 
উৎপন্ন হয়। 
অথবা, ৩টি হাইড্রোজেন অণু এবং ১টি নাইট্রোজেন অণু মিলিয়া আযমোনিয়া 

উৎপাদন করে। 
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অর্থাৎ, ৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু মিলিয়। 
আযামোনিয়া উৎপাদন করে। 

অতএব আযামোনিয়ার স্থল সঙ্কেত হইবে টঢাও এবং উবার আণবিক সঙ্কেত 

হইবে (বিল) | 

কিন্ত আমোনিয়ার ঘনত্ব ৮৫, অর্থাৎ উহার আণবিক গুরুত্ব -২ ৮৮৫ 

শ ১৭ 

', ৯৮ ১৪+৩১:৮১-)১৭ [১ নাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ৮ ১৪ 

', আও ঠাইড্রোজেনের ৮:৮৮] 
আমোনিযার আণবিক সঞ্ষেত, বা । 

জগতমান্নিআজাল্ল ও তকম্ব-সহস্ুভি £ আমোনিযার উপাদান ছুইটির 
ওজনের অনুপাত নিম্বলিখিত উপাষে স্থির করা যাইতে পারে। ইহাতে বাধুর 

সংযুতি নিদ্ধীরণে ব্যবহৃত ডুমার যন্ত্রের অন্বপ একটি যন্ত্রের প্রয়োজন । একটি 
দাহনলের অধিকাংশ কপার অক্সাইডে পূণ করা হয় এবং তাহার একপাশে 

একটি কপাবের তারজালি (০০010 £4৪£৫) দেওয়া হয়। দাহনলটির হুইপ্রান্ত 

স্টপককসহ ছুইট রবার কর্কদ্বারা বন্ধ কবা থাকে । যে প্রান্তে কপারের তারজালি 
আছে মেইদিকে দাহনলের সহিত অনার্র ক্যালপিয়াম-ক্লোরাইড-পৃর্ণ কয়েকটি 

চিত্র ২১জ- আমোনিয়ার ওজন সংযুতি নির্ণয় 

ঢ-নল পর পর জুড়িয়া দেওয়া হয এবং অবশেষে একটি কাচের গোল।কার পাত্র 
স্টপককদারা যুক্ত থাকে । পরীক্ষা আরম্ভ করার পূর্বেই দাহনলটি এবং গোলকটি 
বাযুশ্ন্ করিয়া পৃথক পৃথক ওজন করিয়া লওয়া হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পূর্ণ 
ঢ-নলগুলিও ওজন কর। হয়। ইহার পর বিভিন্ন অংশগুনি যথারীতি সঙ্জিত 

করিয়া দাহন্লটিকে একটি চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। স্টপককঞ্জলি খুলিয়া অতঃপর 
ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ শু আযামোনিয়া গ্যাস দাহনলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। 
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আযমোনিয়া কপার অক্সাইভের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে উহ্! 
নাইট্রোজেন ও জলে পরিণত হয়। যদি কোন নাইট্রোজেন-অক্সাইড উৎপন্ন 
হয়, তাহা উত্তপ্ত কপার তারজালি দ্বারা বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাসে 
পরিণত হয় (চিত্র ২১জ )। 

3080+2ান ও 730৫৮ 3750+15 
[20+208-2080+ 5] 

বিক্রিয়ালব্ধ জলীয় বাম্প ও নাইট্রোজেন অতঃপর ঢ্য-নলের দিকে যাইতে 
থাকে। ঢ-নলের ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় বাম্প শোষণ করিয়! লয় এবং 
উৎপন্ন নাইট্রোজেন কাঁচগোলকে সঞ্চিত হয়। বিক্রিয়ার শেষে যন্ত্রটি শীতল হইলে 
দাহনলটিকে বাধুশুন্য করিয়া আবার ওজন করা হয়। কাচ-গোলকের এবং 
৮য-নলগুলিরও পৃথক ওজন স্থির করা হয়। 

গর্ণনা 8 মনে কব, বিক্রিযাৰ পূর্বে বিরিয়ার পৰে 
দাহনলেব ওজন- ৬৬, াম ০ হত ৩৩ ভি গ্রাম 
0-নলের ওজন - ৬৬০ গ্রাম টি *৮ ৮৮৮৪ আম 

গোলকেব ওজন ল ৬৪ গ্রাম ০০ ৮০৭ এ ৬৬5 গ্রাম 

১০. উৎপন্ন জলের ওজন (5 - আহ) গ্রাম 

এবং তজ্জনিত অন্সিজেনের ওজন_ (৬১।-,) গাম 

»*, আ।মোনিয়া হইতে উদ্ভুত হাইড্রেজেনের 

ওজন (৮৬৩-৮৬৪)- (১ _ ৬৬২) গ্রাম 

এবং সেই আমোনিয়। হঈতে উদ্ভৃত নউদ্রোজেনের ওজন (৬৬৮৮-৬৬) গ্রাম । 

সতর্কতার সহিত এই পরীক্ষা কারয়! দেখা গিয়াছে যে আমোনিয়।তে ওজন হিসাৰ নাইট্রোজেন 

শতকর! ৮২ ৩৫ ভাগ এবং হাইড়োছেন শতকরা ১৭৬৫ ভাগ আছে। 

ইহ] হইতে আমোনিয়াব আণবিক সঙ্কেত বাহিব করা সম্তব। আমোনিয়ার আণবিক গুরুত্ব 
»্০১৭ ( *»" ঘনতৃ-৮"৫ ) 

১৭ ১৫৮৯:৩৫ অতএব, এক গ্রাম অধুতে নাইট্রজেনের পরিমাণ ১.০ -- ৯১৩৯৯ গ্রাম, 

এবং হাইঞোজেনের পরিমাণ২-১ % ২৯৯ গ্রাম, 

স্থতরাং, এক অণুতে নাইট্রোজেন পরমাণু নংখা১১২৯১ তি 

এবং হাইডোজেন পরমাণু সংখ্যা ২ ৯৯০২৯, 
যেহেতু পরমাণু পূর্ণসংখ্য। ব্যতীত হইতে পারে না, আ্যামোনিয়ার আণবিক সঙ্কেত হইবে, 

বলত । 
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২২২১০৫ লি ভন 2 আমোনিয়! ক্ষারক-জ্বাতীয় 

পদার্থ। উহ! বিভিন্ন আসিডের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! লবণের সৃষ্টি করে। এই 
লবণগুলিকে আামোনিয়াম লবণ বলে। 
বান ৪+701- 7,001; 2াবলও+ 85১০ লু ১১১০০, ইত্যাদি। 

এই সমস্ত লবণে “বনু,” যৌগ-মুলকটি থাকে এবং ইহাকে আযমোনিয়াম মূলক 
বলা হয়। আযামোনিয়াম লবণগুলি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় হয় এবং উহার! বি্যুৎ- 
পরিবাহী। জলীয় ভ্রবণে উহার! 73) ক্যাটায়ন ও অন্তান্ত আযানায়ূনে, তড়িৎ 
বিয়োজিত হইয়! থাকে । 

বল ,01-1বান+ +01- খেল +5০০৬-2বন +502- 
আামোনিয়াম লবণের ব্যবহার অনেকাংশে ক্ষার-ধাতুর লবণের ম্ত। 

এইজন্য আযমোনিযাম মূলককে ক্ষার-ধাতুর সমগোত্রীয় মনে কর] হয়। ইহার 
যোজ্যতাও এক। 

আযযোনিয়াম লবণগুলি উষৎ উদ্বায়ী এবং উত্তাপে উহ্ার। অতি সহজে 

উতক্ষিপ্ত হূইয়। ঘায়। এতছঘ্যতীত কোন কোন আযমোনিয়াম লবণ তাপের 

সাহায্যে বিধোজিত হইয়। আমোনিয়। ও আসিডে পরিণত হয়। যেমন 
11,001 ক বালা, +710, 

তাপ সরাইয়। লইলে অর্থাৎ, ঠাপ্তা করিলে উহারা আবার যুক্ত হইয়া পুনরায় 
আমেোপিয়ম লবণ উৎপন্ন করে । ইহাকে তাপ-বিয়োজন বলা হ্য। 

২-৬। আ্ঞাপ-ল্িমোভ্কন্য এ শভুড্ভিশ-বিল্োজন্ন £ 

তাপ-বিয়োজনে পদাথট ভাঙ্গিয। ছুই ব। ততোধিক বিভিন্ন পদাথের সৃষ্টি করে। 

আবার উষ্ণতা কমাইয়। পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়। গেলে বিয়োজন-লব্ধ পদার্থগুলি 

পুনমিলিত হইয়। প্রাক্তন বস্তুটি উৎপন্ন করে। অর্থা্ড পরিবর্তনটি উভমুখী। 

তড়িৎ-বিয়োজনে পদার্থটি দুই বিপরাতধম্মী আয়নে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও 

দ্রবক সরাইয়! লইলে আয়নশুলি মিলিত হইয়া প্রাক্তন পদার্থটি পাওয়। যায়। 

অতএব, পরিবন্তনটি উভমুখী। 
বা] £0০1 ক টব [7 7+ 01 

120০1 ক 2৮ + 01 

[বাল £01 কহ বানি৪+700] 
চ015 ₹৯ 7015 + 015 | তাঁপ-বিয়োজন 

1, ক 740 

] তড়িৎ্-বিয়োজন 

৯৮ 
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তাপ-বিয়োজন-উদ্ভৃত পদার্থ গুলিকে পরম্পর হইতে পৃথক করা সম্ভব। কিন্তু 
ভড়িৎবিয়োজনের ফলে যে আয়ন পাওয়া! যায়, তাহাদের পরম্পর হইতে পৃথক কর' 
সম্ভব নয়। তড়িৎ-বিয়োজনে জল ব। অন্য কোন দ্রাবক প্রয়োজন হয় কিংবা! 

পদার্থটি গলিত অবস্থায় থাকা প্রয়োজন, কিন্তু তাপ-বিয়োজনে কোন দ্রাবকের 
প্রয়োজন নাই। 

আমোনিয়াম লব্ণসমূহের ভিতর আযামোনিয়াম সালফেট, ক্লোরাইড ও 
নাইট্রেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

২০৭ | জসযাতমানিল্সাম াঁলক্কেউ। (বান ৭)2304 2 কয়লার 
অন্তবূম-পাতন অথবা হেভার প্রণালী ছারা যে আামোনিয়া পাওয়া যায় উহাকে 
সোজাস্থজি লঘু সালফিউরিক আযাদিডেব সহিত সংঘুক্ত করিয়া আযামোনিয়াম 
সালফেট তৈয়ারী হয়। 

বিচুর্ণ ক্যালসিয়াম সালফেট জলের সহিত মিশাইয়া উহার ভিতর কার্ধন ভাই- 
অক্মাইভ ও আযোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করিলে আমোনিয়াম সালফেট পাওরা 

যায়। আমাদের দেশে এইবপেই আামোনিরাম সালফেট তৈয়ারী হয়। 
21774700902 +1320)+ 0০9১6) ৮ (01 4)৯১০ + 02003. 

সন্ত] অথচ ভাল সাব হিসাবে আমোনিষাম সালফেটের চাহিদ1 সর্বাদিক | 

২:০৮ । আযাতমান্িআঙ তক্রাভাউডঃ 1340) 2 আযমোনিয়া 
ও হাইড্রোক্োরিক আমিডের সংযোগে ইহা তৈয়ারী হয়। আমোনিয়াম সালফেট 

ও সোডিয়াম ক্লোরাইড একত্র ফুটাইয়। বিপরিবর্ত-ক্রিরার ফলেও ইহা! প্রস্তুত করা 

যায়। 

(বত £)5504 + 21501 -2117,014 5১০+ 

জলে সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা কম; সেইজন্য উহ! সহজেই কেলাসিত 
করিয়া পৃথক করা হয়। পরে আমোনিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিক প্রস্তুত করা যায়। 

রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষাতে আযমোনিয়ম ক্লোরাইড প্রয়োজন হয়। 
রঞ্নশিল্লে প্রচুর আযমোনিয়াম ক্লোরাইড লাগে। কোন কোন সেল ও 
ব্যাটারীতেও ইহা ব্যবহার হয়। 
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২৯-৯। অ্টামোন্নিল্সা সাউব্রেউ, ঘান«া0৩ £ আযমোনিয়াম 
সালফেট ও সোডিয়াম নাইট্রেট হইতে, অথবা আযামোনিয়া ও লঘু নাইট্রক 
আাসিভ সংযোগে আযামোনিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত করা হয়। 

(বল £550,+ 2াঘজাব 0৪ ₹590,+ 2 এবি 05 
অথবা, বাল ও৪+ 99 7 741০2 

কোন কোন বিক্ফোরক প্রস্তুতিতে আমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়, যেমন 
আযমোন্তাল (2500070021), আযামাটল (4১০0801) ইত্যাদি । প্আযামোনিয়াম 
নাইট্রেট আমাদের দেশের পক্ষে উপঘুক্ত সার। আমাদের দেশে সালফারের 
একাস্ত অভাব । সুতরাং, আমোনিয়ঘ সালফেটের বদলে আমোনিয়াম নাইট্রেট 

ব্যবহার আমাদের পক্ষে স্বিধাজনক। 

রা ক ক না ক 

২১-১০। হাইভীজিন, বান, £ আদামোনিয়া ও সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ভ্রবণ একত্র 
ফুঢাইলে হাইডাজিন উৎপন্ন হয। ডঙাতত অল্প পরিন।ণ শিরিস্ বা প্র. 810০) দেওয়া প্রযোজন। 

[২1157200617 21501112091 
01+ 11,017 5১115471701 

দ্ববণটিতে সালফিউবিক আসিড. দিযা আবও ঠাণ্ডা কধিলে ব,],, 17,50+ হাইড়াজিন 
সাগফেট পাওয়া যায়। উহাকে গায় শুম্ত চাপে কষ্টক পটাসের সহিত পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ 

হাঈড়াজিন তৈযাধা কবা হম । 

হাইড্াজিন বণহীন তবল পদার্থ । উহার শণ্টনাঙ্ক ১১৩০ এবং গলনাঙ্ক ১০০। আনিয়া 

মভ ইহাও একটি ক্ষারকভ্ঞাঠায় পধার্থ এবং আিংডব সহিভ মিলিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে। 

ঈহার বিজারণ ক্ষমত। বিশেষ উর্লেখযোগা 1 নীচে তাহাব কষেকটি উদাহনণ দেওয়া হহল £-_ 
51154721575 51411, 

০00) টি 504 ল 26 05001721150 4 ও 
44১হাব ০0৯4 বিশ 7 4.১৪+40৯+ 5 

হাইডাজিন পটাপিয়াম পারম্যাঙ্গ।নেটের আসিড-দ্রবণকেও বিজাবিত করিয়া বির্গিত করিয়া 
খাকে। 

হান ++20-85+2চ50. 

২১-১১। হাইভুাজক্সিক আযাদিভ, শঙা্ £ নাইটিক আসিডেব সাহায্যে 
আস্তে আস্তে হাইডাজিন জারিত করিলে হাইড্রাজয়িক আ।সিড. উৎপন্ন হয়। 

3157+150-2572+5750, 

. ইহা একটি তরল বিস্ফোরক পদর্থ। ইহা! অগ্লজাতীয় এবং ইহার জলীয় দ্রবণ বিভিন্ন ধাতুর 

সহিত ক্রিয়ার ফলে হীইড্রোজেন উৎপন্ন করে। আ্যাগাইড লব্ণগুলি ক্ষণভঙ্গুর এবং অধিকাংশই 
বিস্ফষৌরক। | 
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নাইট্রোজেন ও অকিজেনের যৌগসযুহ 
পাঁচটি নাইট্রোজেন অক্সাইড আছে, যথা] ২ 

নাইট্রাস অক্সাইড, 1৪০, নাইাট্রক অক্সাইড, ০, 
নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড, টব 5০05, নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড, 5০04, 
এবং নাইট্রোজেন পেণ্টোক্সাইভ, বব হ০৯। 

১৯-৯২, | ম্মাইন্রীস সন্মাইড, 5০, প্রস্ততি $ (১) আমো- 

নিয়াম নাইট্রেট উত্তপ্ত করিলে উহা! বিষোজিত হইয়া নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস 
এবং জলীয় বাঞঈপ পরিণত হ্য়। এইভাবেই সাধারণতঃ নাইট্রাস অক্সাইড তৈয়ারী 

করা হয়। ৮ শু 

'ববমী,ব০১-াব১০+2]1,0 
একটি গোল কৃপীতে খানিকটা শুফ বিচুর্ণ আমোনিযাম নাইট্রেট লইয়া 

একটি তারজালির উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে গরম করা হয়। কুগীর মুখে 
একটি কর্কের সাহাযো একটি 

বাকান নির্গম-নল যুক্ত থাকে । 

নির্গমনলের অপর প্রান্থটি 

একটি গ্যাসদ্রোণীতে গরম জলে 

নিমজ্জিত থাকে (চিত্র ২১জ )। 

গ্রাফ ২০০০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে 

আনোনিয়াম নাইট্রেটে গলি! 

যায় এবং উহ হইতে নাইউ্রাস 

অক্সাইড উত্পন্ন হইতে থাকে । 

চিত্র ২১জ-_নাইট্রাস অল্লাইড প্রস্তুতি এই গ্যাস নির্গম-নল বাহিয়া 

গ্যাসদ্রোণীতে আসে। একটি গ্যাসজার গরম জলে পূণ করিয়। নিণম-নলের 
উপর ধরিলে নাইন্রান অক্সাইড উহাতে অঞ্চিত হয়। শীতল জলে এই গাস 
যথেষ্ট দ্রবণীয় বলিয়া! গরম জল ব্যবহৃত হয়। গরম জলে উহার দ্রাব্যতা অনেক 

কম। আযামোনিয়াম নাইট্রেট সতর্কতার সহিত উত্তপ্ত কর। হয়, কারণ উহার 
উষ্ণতা '২৫০০ ডিগ্রীর অধিক হইলে বিস্ফোরণ হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। 

বল 303এর পরিবর্তে 5)55054 এবং টবি2াব05এর মিশ্রণ লইলে 

বিস্ফোরণের সগ্তাব্যতা এড়ান যায় £-- 
(বৈ ১550, + 20৪ -15550,+4৮50 +259 
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উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত নাইন্টাস অক্মাইড বিশ্তদ্ধ নয়। উহীতে অন্তান্ত কয়েকটি গ্যাস খুব 
অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে__নাইট্রিক অক্সাইড, ক্লোরিণ, আমোনিয়া, নাইট্রিক আযসিড, প্রভৃতি । 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতে হইলে উৎপন্ন গ্যাসটিকে যথাক্রমে পটাস পারম্যাঙ্জীনেট দ্রবণ, ফেরাস 
সালফেট জ্রবণ, কষ্টিক পটাস, এবং গাঁ সালফিউরিক আযসিভ, পূর্ণ কয়েকটি গ্যাস ধাবকের 
ভিতর দিয়া প্রবাহিত কবিয়া! এ গ্যাসসমূহ বিদুরিত কর! হয় এবং বিশুদ্ধ নাইন্রাস অক্সাইড পারদের 
উপর সংগৃহীত করা হয়। 

(২) স্ট্যানাস ক্লোরাইড দ্বার! নাইন্রক আযাসিভ্ বিদুরিত করিয়া, অথবা খুব 

লঘু নাইন্রিক আসিডের উপর জিঙ্কের ক্রিয়ার ফলেও নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া 
যাইতে পারে। 

2ন 03 +45170015 + 17 017-49100514 + 917 204 20) 

12171101705 _ 42008 05)5 +917509+ 50, 

(৩) সোডিয়াম নাইট্রাইট দ্রবণের সহিত হাইড্রোক্সিল-আামিন হাইড্রো- 

ক্ল!রাইড উত্তপ্ত করিয। সহজেই বিশুদ্ধ নাইট্রাস অব্দাইড পাওয়া যায়। 

বান ১017, 1101+ ব8205-801+ বি ১০+ 2750. 

২-৯২০। মা ইইট্রীস-জক্স।ইইডেক্ শরম হ নাইট্রাস অক্সাইড 

মৃদু মিষ্ট গন্ধমুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী । 

ঠাণ্ডা জলে ও কোহলে ইহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট, সেইজন্যই এই গ্যাসটিকে পারদ 

অথবা! গরম জলের উপব সংগুহীত করা! হয়। এই গ্যাসটি লিটমাসের রংয়ের 

কোন পরিবর্তন করিতে পারে না। আ্যাসিড বা ক্ষারক পদার্থের সহিতও 

ইহ। কোন্ ক্রিয়া! করে না। সৃতরাং ইহ1 একটি প্রশম-অক্মাইভ | 

অক্সিজেনের মত নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসও নিজে অদাহা কিন্ত অপরের দহনে 

ও প্রজ্জলনে সহাযতা করে। শিখাহীন একটি প্রদীপ্ত কাষ্ঠ-শলাকা যদি এই 
গ্যাসের একটি জারে প্রবেশ করান হয় তবে উহ! পুনরায় উজ্জল শিখাসহ জ্বলিতে 

থাকে। প্রজলিত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, কার্বন প্রভৃতি এই গ্যাসের 
ভিতর অধিকতর তীব্রতার সহিত জলি্তে. থাকে। এই. সকল দহনের ফলে 
সর্বদাই নাইট্রোজেন এবুং এসকল পদার্থের অল্মাইড প।ওয়] যায়! 

0০+250-005+25 ; 46+ 10850 72905 + 105 
2০ + 21507 205 + 212 ইত্যাদি । 

বস্ততঃ নাইট্রাস অক্সাইড উত্তাপ-প্রয়োগে বিযোজিত হইয়া যায় এবং 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। এই উৎপন্ন অক্সিজেনই দহনে 
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সহায়তা করে। বিযোজিত নাইট্রাস অক্সাইডে অক্সিজেন প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ 
থাকে। স্থতরাং বায়ু অপেক্ষা উহাতে অক্সিজেনের পরিমাঁণ বেশী। এই কারণেই 
নাইট্রাস-অক্মাইডে এই সকল বস্তর দহন দ্রুততর এবং তীব্রতর হইয়া থাকে। 

অল্প অল্প জলিতেছে এই রকম একটি সালফারের টুকর] নাইট্রাস অক্মাইডে 
দিলে উহ1 নিভিয়া যায়, কিন্তু বেশ ভালভাবে উজ্জল হইয়া! পুঁডিতেছে। 
এরকম একটি সালফারের টুকরা উহাতে আরও উজ্জবলতর হইয়া উঠে। 
ইহার কারণ প্রথম ক্ষেত্রে যথেষ্ট উত্তাপ না হওয়ায় নাইট্রাস অক্সাইড বিযোজিত 

হয় নাই, সুতরাং প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে দহন বন্ধ হইয়! গিয়াছে । 
শরীরের উপর নাইট্রাস অল্মাইডের বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শ্বাস-' 

প্রশ্বাসের সহিত স্বল্প পরিমাণে উহা! গ্রহণ করিলে সাশধারণতঃ উহা হাসির 

উদ্রেক করে। এইজন্য উহাকে “লাফিং গ্যাস” (0-9021710€0%9) বলে। 

"অতিরিক্ত পরিমাণে ইহ] গ্রহণ করিলে মানুষ অজ্ঞান হইয। পড়ে। 

অক্সিজেনের সহিত নাইট্রাস অক্মাইডের অনেকট। মিল আছে । কিন্ত নাইট্রাস 
অক্সাইড নাইটিক অল্মাইডের সহিত মিলিত ভইদ্! তাঁঘাটে কোন গ্যাস উৎপন্ন 

করে না। নাইট্রাস অক্সাইড ক্ষাবাঘ পাইরোগ্যালেট দ্রবণে শোধিত হয় না এবং 

জলে ও কোহলে উহার ড্রাব্যতা অপ্সিজেন অপেক্ষা অধিক | এই সব পরীন্গার 

দ্বাব1! নাইন্রীস অক্সাইডকে অন্সিজেন হইতে আলাদ। করিয়। চিনিতে পার! যায়। 

২৯৯৪1 ম্বাউত্রীস জন্সাইতড্ডেক্স লহস্ুভ্ভি ও সক্কেভ £ 
২১ঝ চিত্রানুযায়ী একটি বাকা কাঁচের নলে পাবদের উপর খানিবট। বিশুদ্ধ ও শু 

নাইট্রাস অঞ্জাইড লওয়া হয় । নলটির 
উপরের বাকাশ অংশে একটি ছোট 
পটাসিয়ামেব টুকরা ঢুকাইযা দেওয়া হয়। 
নলটির বাহিরে পারদের সমতলে একটি 
দাগ দিয়! কতথানি নাইট্রাস অক্সাইড আছে 

রী শিপন নী চিহ্নিত করিয়| রাখ] হ্য়। বাহির হইতে 

আস্তে আস্তে পটাসিয়ামটুকু উত্তপ্ত করিলে 
উহা! জলিতে থাকে, এবং নাইন্রাস অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয় নাইট্রোজেন 
উৎপন্ন করে। অক্সিজেন পটাসিয়ামের সহিত মিলিত হইয়; কঠিন পটাসিয়াম 
অক্সাইডে পরিণত হয়। বিক্রিঘ-শেবে যন্ত্রটি ঠাণ্ডা করিয়া পূর্বের উষ্ণতায় আনিলে 
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দেখ যায় যে গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। অর্থাৎ নাইট্রাস 
অক্সাইড ও উহ1 হইতে উৎপন্ন নাইট্রোজেন সমায়তন। অতএব, বলা যায়, এক 

ঘনায়তন নাইট্রাস অক্মাইভ হইতে এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। 

অথবা, আভোগাড়ো প্রকল্প অনুযায়ী, 

১টি নাইট্রাস অক্সাইড অণু হইতে ১টি নাইট্রোজেন অণু পাওয়া যায়। 

অতএব, ১টি নাইট্রাস অক্সাইড অণুতে ১টি নাইট্রোজেন অণু বা ২টি নাইট্রোজেন 

পরমাণু বর্তমান । 

বিশ্লেষণ হইতে জান। যায় নাইট্রোজেন ব্যতীত নাইট্রাস অক্মাইডে অক্সিজেন 

আছে। মনে কর, প্রতি নাইট্রাস অক্সাইড অণুতে £-সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু 
আছে । তাহা হইলে, নাইট্রাস অন্সাইডের সঙ্কেত হইবে 5০51 

.*, নাইনট্রাস অক্সাইডের আণবিক গুরুত্বঁ-২ * ১৪+১৬৯%। কিন্তু এই 

গ্যাসটির ঘনত্ব _২২১ 3) ,*, আণবিক গুরুত্ব ১১২১৯ ৪৪ | 

২১৮১৪--৮১৬-9৪ 7) অথবা ঠল১। 

নাইট্রাস অক্সাইডেব সঙ্কেত হইবে, 501 

২০-৯৪।, ল্বাি। ক শলুমাহইডঃ 10,  শুভ্ভত্ভি 8 
(১) ল্যাববেটবী পঞ্চতি £-সাদারণতঃ কপারের উপর নাতিগাঢ নাহীট্রক 

আাসিডের ক্রিয়া দ্বার] নাইর্টিক অঝাইড গ্যাস উতপন্ন কর। হ্য়। 

300+ প্া০)১- 308 (6)১)১+44]50+ 29 

একটি উলদ-বেতিলে খানিকট। কপারের ছিল (101771085) লওয়া হয়। 

উহার একটি মুখে ককসহ একটি দীর্ঘনাল-ফানেল এবং অপর মুখে কর্কের সাহায্যে 

একটি বাকান নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়। হয। নাইট্রিক আ্াসিডের সহিত সম- 

পরিমাণ জল মিশাইয়া উহাকে লঘু করিয়! দীর্ঘনাল-ধানেলের মধ্য দিয়! উলফ- 
বোতলে ঢালিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের প্রাস্থটি আযাসিডে 

নিমজ্জিত থাক! প্রয়োজন। আ্সিছু কপারের সংস্পর্শে আসিলেই উপরোক্ত 

বিক্রিয়া আরম্ভ হ্য়। বিক্রিষা'লদ্ধ অন্যান্য পদার্থগুলি অন্ুদ্বায়ী, কিন্তু নাইন্রিক 

অল্মাইভ গ্যাস। উহা! প্রথমতঃ বোতলের মপ্যস্থিত বাষুর অক্সিজেনের সহিত 
মিশিয়া তামাটে লাল নাইট্রোজেন টেক্রোক্সাইভ স্যরি করে। নির্গম-নল দিয়! 
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উহা! বাহির হইতে থাকে । অভ্যন্তরের সমস্ত অক্সিজেন এইভাবে নিঃশেষিত হইলে 
বর্ণহীন নাইট্রক অক্সাইড নির্গম-নল দরিয়া বাহির হয়। যথারীতি গ্যাসদ্রোণীতে 
জল রাখিয়া জলপূর্ণ গ্যাসজারে উহা সংগৃহীত কর! হয় (চিত্র ২১ )। 

এই গ্যাস সম্পূর্ণ বিশ্তদধ 
নয়। নাইট্রাস অক্সাইড, নাইন্রিক 
আাসিছ্ প্রভৃতি উহার সহিত 

অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে । 

বিশুদ্ধ নাইট্রিক অক্সাইড পাইতে 

হইলে উলফ-বোতল হইতে 

নির্গত গ্যাসটি ফেরাস সালফেট 
দ্রবণের একটি বোতলে পরি- 

চিত্র ২১-_নাইটিক অক্সাইড প্রস্ততি চালিত করিয়। দেওয়া হ্য়। 

সাধারণ উষ্ণতায় ফেরান সালফেট দ্রবণ নাইট্রিক অক্সাইড শোষণ করিষা লয় 

এবং একটি ঘোর খয়েরী রংয়ের পদার্থে পরিণত হইয়। যায়। পরে এই খয়েরী 
ংয়ের ফেরাস সালফেট দ্রবণটি উত্তপূু করিলে আবার বিশুদ্ধতর নাইট্রক অক্সাইড 

পাওয়া যায়। 

আরও কোন কোন ধাতুর উপর নাইট্রিক আয।সিডের ক্রিয়ার কলে নাইট্রিক 
অক্সাইড পাওয়া যাইতে পারে, যেমন £-- 

617+ 809, - 317155002)24+ 47509 +280 

অথকা) 6175 7+21110)৪ +311590)$ 7 3136590)5 +4115609+ 20১, 

২) ফেরাস সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসি্ 
একজ্র করিয়! উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ নাইন্রিক অক্সাইড সহজেই পাওয়া যায় £-_ 

6790 +2][বাব 0৩ +4550* ৯ 3775(905)৩ + 
[১৪১০৫ + 41720 + 20 

(৩) ফেরাস ক্লোরাইড দ্বার। সোডিয়াম নাইট্রেটের বিজারণের ফলে 'অথবা 
নাইট্রাইটের উপর পটাঁস আয়োনডাইডের বিজারণ-ক্রিয়ার ফলেও নাইট্রক 

অক্সাইড পাওয়। যায়। উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত আ।সিভ থাকা প্রয়োজন । 
30601, + বাব ০0১+4াব01-317501২ + 1501+ 2ার5০+ 1০0 
2াা +21বহার05+ 48017 201+ 2501+ 2750 +15+210 



নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ ২৮১ 

(৪) অত্যধিক উষ্ণতায় ( প্রায় ৩০০০০ ডিগ্রীতে ) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন 

যুক্ত হইয়া নাইট্রক অক্মাইভ হইয়া থাকে । 
বি ৪+0০02-210 

২৯-৯৬1/নাইডিন্কি অন্মাহতেল্ল শ্রস্ম্ম £ ০) নাইট্রিক 
অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ঈষতভারী, বর্ণহীন একটি গ্যাস। জলে ইহা খুব অল্পই 
দ্রবীভূত হয়। শরীরের উপর এই গ্যাসের বিষক্রিয়া আছে। 

(২) নাইীট্রক অক্সাইড একটি প্রশম অক্সাইড । ইহা লিটমাসের রংয়ের 

কোন পরিবর্তন করিতে পারে ন।। গ্যাঁসটি নিজে দাহা নয় এবং অপরের দহনেও 

সহায়তা করে ন।। নাইট্রক অক্সাইড-পূর্ণ গ্যাস-জারের ভিতর জলন্ত মোমবাতি, 
কাঠি বা সালফার দিলে উহার! নির্বাপিত হইয়। যায়। কিন্তু উত্তমরূপে প্রজ্বলিত 

ফমফরাস বা ম্যাগনেসিয়াম এই গ্যাসে শ্যচ্ছন্দে জ্বলিতে থাকে । কারণ, 

১০০০০ সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় নাইট্রক আ্যাসিভ বিযোজিত হইয়া 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দেয় এবং এই অক্সিজেন দহনকাধ্যে সহায়ত। করে । 

20] *ঃ +05 ; 44505 »2805 

(৩ নাইট্রক অক্সাইড ফেরাস সালফেট দ্রবণে খুব সহজেই সাধারণ উষ্ণতায় 

ব্রবীভূত হয়। বস্ততঃ ইহাতে একটি রাঁপারনিক সংযোগ সম্পন্ন হয়। ফেরাস্ 

সালফেট ও নাইট্রিক অক্সাইড হইতে একটি যুত-মৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

উত্তাপ দ্রিলে আবার ইহা! হইতে নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায়। 
16৩১0) + টব 0- 7০0২ 09)১0)4. 

তাপ প্রয়োগে, 75000)১0$---৯17650)4 + ০, 

(৪) নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলেই লাল নাইট্রোজেন 
পার-অক্মাইড গ্যাসে পরিণত হয় 

210+ 027 তব 2০4 

এবং ক্লোরিণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাইট্রোসিল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। 
20 + 015 - 2 ০001 

(6 নাইট্রিক অক্সাইড দীর্ঘকাল আর্দ্র লৌহচুরের সংস্পর্শে থাকিলে উহা 
বিজারিত'হইয়া নাইট্রাস অক্সাইডে পরিবর্তিত হয় । 

204৮5477907 ১০ +7500177)5 



২৮২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সালফার ডাই-অক্সাইভ দ্রবণও আস্তে আস্তে নাইট্রিক অক্সাইডকে বিজারিত 
করিয়া দেয়। 

20+ ১০৪ + 720০- টি ৪০+ 732590)+ 

(৬) আতিক পটাস পারম্যাঙ্গানেট বা আয়োডিন দ্রবণ আস্তে আস্তে নাইনট্রিক 

অক্মাইভ শোষণ করে ও উহাকে জারিত করিয়া নাইট্রিক আঁমিভে পরিণত 
করে। 

61511176004 4+ 1213 250) + 100) _ 6777১09 + 6:811)50)4 + 

10173092 + 4150) 

25+20+ 4750) 75 2709 + 91]. 

(৭) উত্তপ্ত প্লাটিনাম প্রভাবকের সাহায্যে নাইট্রক অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের 
মিশ্রণ হইতে আামোনিয়। পাওযা যায় । 

209+ দার ১-2ঘ7া,+27১0 

পরীক্ষ।! ? বাতাস বা অক্সিজেন সহযোগে লাল গ্যাস উৎপন্ন করা এবং 

ফেরাস সালফেট দ্রবণকে কালে। করা--এই ছুইটি পরিবর্তন দ্বারাই সাধারণতঃ 
নাইন্রিক অক্সাইডের অন্তিত্ব প্রমাণ কর। হয়। 

কার্বন ডাইসালফাইড বাম্পের সহিত নাইট্রিক অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া আগুন 
ধরাইয়া দিলে উহ! নীল বর্ণের শিখাসহ জলিতে থাকে । 

20১৯+100-2009+ 4১০৯ + 55 

ব্যবহার $ বার্কল্যাণ্ড ও আইড গ্রণ[লীতে নাহাট্রক আযসিড নাইট্রিক 

অক্সাইড হইতে প্রস্তুত হয়। প্রকোষ্-পদ্ধতি অন্ষায়া সালফিউরিক আ্যাসিড্ 
প্রস্ততিতেও নাইট্রিক অল্াইড গরয়োজন হ্য়। 

২:৯-৯৭। নাউ, আন্ত হস্সুভি ওও সেভ £ 
একটি শক্ত কাচের নলের একটি মুখ রবার কর্কের সাহায্যে আটিয়া দেওয়া হয়। 

এই কর্কের ভিতর দিয়া দুইটি সরু প্লাটিনাম শলাক1 অতিজ্রম করে। উহাদের 
ভিতরের প্রান্ত দুইটি একটি সরু কুগুল।কাঁর লোহার তার দ্বারা যুক্ত থাকে (59151 

0£ 1701 ৮/116)। নলটি তৎপর পারদ পূর্ণ করিয়! একটি পারদ-ল্োণীর উপর 

উল্টাইয়া রাখা হয়। অতঃপর নলের ভিতর পারদের উপরে কিছু পরিমাণ 
গুদ ও বিশ্বদ্ধ নাইট্রিক অক্সাইড সংগৃহীত কর! হয় (চিত্র ২১ট)। ভিতরে ও 

বাহিরে পারদ সমতল করিয়া! এই নাইট্রক অক্সাইডের আয়তন স্থির করা হয়। 



নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ ২৮৩ 

ইহার পর প্লাটিনাম শলাক1 ছুইটির সাহায্যে একটি ব্যাটারী হইতে লোহার 
তারের ভিতর দির! বিদ্যত্প্রবাহ পরিচালনা করা হয়। লোহার সক্দ তারটি 

শ্বেততপ্ত হইয়! উঠে এবং উত্তাপের ফলে নাইট্রিক অক্সাইড বিযোজিত হইয়া! যায় । 
উৎপন্ন অক্সিজেন লোহার সহিত সংযুক্ত হুইয়! আয়রণ 

অক্সাইভে পরিণত হয় এবং কেবল নাইট্রোজেন পড়িয়া 
থাকে। 

যথেষ্ট সময় দিলে নাইট্রিক অক্সাইড সম্পূর্ণরূপে 
বিযোজিত হইয়া যায়। অতঃপর যন্ত্রটি ঠাণ্ডা করিয়। 

পূর্ব্বের উষ্ণতায় আনিয়া আবার ভিতর ও বাহিরের পারদ 
সমতল করিয়! নাইড্রোজেনের আয়তন স্থির কর। হয়। 

সর্বদাই দেখ] যায়, উৎপন্ন নাইক্রোজেনেব আয়তন নাইীট্রক 
অক্মাইডের আয়তনের ঠিক অদ্ধেক। অর্থাৎ, ছুই ঘনায়তন 
নাইট্রক অক্সাইড হইতে এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন 
পাওয়।! যায়। অতএব, আভোগাড্রো প্রকল্প অন্সারে চিত্র ২১ট 

২টি নাইট্রিক অক্সাইড অণুতে ১টি নাইট্রোজেন অণু থাকে। 
টি 

রর 5? ৫ ». ১/১ খানা নাইট্রোজেন অণু থাকে। 

অর্থাৎ, ১টি » ».. ৯»... ১টি নাইট্রোজেন পরমাগুথাকে। 

মনে কর, নাইট্রক অল্মাইড অণুতে দ্বিতীয় মৌল অকঝ্সিজেনের পরমাথু- 
সংখ্য।- 4 

নাইনট্রক অক্সাইডের সঙ্কেত হইবে, '০9%; 

এবং ইহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ১৪ + * ১৬। 

কিন্তু,নাইট্রিক অক্সাইডের ঘনত্ব ১৫; অথব ইহার আণবিক গুরুত্ব 
লস ১৫১৫ 7০৩০১ 

স্থতরাং) ১৪44১ ১৬০৩০, ৮০47১ 

নাইট্রিক অক্সাইডের আণবিক সঙ্কেত, 01 

২৯৯৬ । ম্মাইক্রৌোতভেল্ম ভ্রীই-ক্দাইভ্ড, 503, 

শ্রস্ভভ্ি ই আপ্সেনিয়াস অক্মাইভ বা! ্টার্চের নহিত গাঢ় নাইট্রিক আসিড 



২৮৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ফুটাইলে নাইট্রক আ্যাসিভ বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড দেয়। 
ল্যাবরেটরীতে এই উপায়েই উহা! তৈয়ারী করা হয়। 

21303 +4১550)9 + 27209 727 545094 +17203 

1205 +2081315905-6057750,+9,0৯+ 13750 
( ষ্টার্চ) ( অক্সালিক আ্যাসিড্ ) 

ষ্টার্চেব স্ুল সঙ্কেত দেওয! হইয়াছে ) 

একটি গোল কুপীতে সমপরিমাণ ওজনের আর্সেনিয়াম অক্সাইড ও নাইটি.ক 
আযামিভ (৬০%) লওয়া হয়। কৃপীটির মুখে দীর্ঘনাল-ফানেল ও নিগর্ম-নল 
সহ একটি কর্ক আটিয়া দেওষা হয়। কুগীটিকে তারজালির উপর রাখিয়। গরম 

করা হয়। নির্গম-নলটি একটি সরু এবং 

সপিল কাচের নলের সহিত যুক্ত থাকে। 
সপিল নলটির চারিদিকে বরফ ও 
লবণেব মিশ্রণ দ্বারা আবুত থাকে 

টন শাভাতে উষ্ণতা খুব কম হ্য়। নাই- 

দে ট্রিক আসিছ ফুটিতে থাকিলে উহা 

হইতে নাইট্রোজেন উ্রাই-অকঝ্সাইড গ্যাস 
পট 

উৎপন্ন হইষ। আপিয়া এই সরু নলে 

ঘণীভুত হইতে থাকে । নীলবর্ণের 

তরল নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্মাইড একটি 
7 বোতলে সঞ্চিত ভ্যু। 

চিত্র ২১ঠ-- ২৯-৯৯। ্াইক্রোজ্েন্ন 
নাইট্রোজেন ট্রাই- অল্সাইড প্রস্থতি ট্রোই-জন্মাউডেল্প এ্রম্প্র 2 

অত্যন্ত শীতল অবস্থায় নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড একটি নীল্বর্ণের তরল পদার্থন্ধপে 

পাওয়া যায়। প্রায় ৩:৫০ মেট্টিগ্রেডে উহ! বাম্পীভূত হইয্সা একটি লাল গ্যাসে 

পরিণত হ়। এই গ্যাসটি উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়! প্রবাহিত করিলে উহা! 

বিযোজিত হইয়। নাইট্রোজেনে পরিণত হর়। ইহা হইতে উহার ন।ইড্রোৌজেনের 

পরিমাণ জানা যাইতে পারে । ইহার ঘনত্ব হইতে মনে হয়, গ্যাস অবস্থায় 

নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইভ খুব সম্ভবতঃ নাইট্রক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন 

ডাই-অক্মাইডের মিশ্রণব্ধপে থাকে । 
0+ 1095 কই 2০5. 
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কিন্ত তরল নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইন ষদ্দি দীর্ঘকাল ফসফরাস পেশ্টোক্সাইড 
শোষকাধারে (৫651008697) রাখিয়া বিশেষরূপে শুষ্ক এবং বাম্পীভূত করা হয় 
তখন বাম্পীভূত করিলে উহাতে ৪05 এবং «0% অণু থাকে মনে হয় । 

নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়। নাইট্রাস ও নাইট্রিক আযাসিভে 
পরিণত হয় এবং নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। 

2505+1,0- লা 05+ লাব0৪+2০ 

কিন্তু কষ্টিক পটাসজাতীয় ক্ষারের সহিত বিক্রিয়ার ফলে সর্বদাই নাইট্রাইট 
লবণ উৎপন্ন হ্য়। ইহাতে নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড নাইড্রাস আ্যাসিভের 

নিরুদকের (/0175011৭০) মত ব্যবহার করে। 

20 + ব১০১-2ব০৪+ ১০ 

২-২০। নাইত্রতেক্ন ৫উত্রোক্াইডিঃ [204 [ নাই- 
ট্রেজেন পার-অক্সাইড ] প্রস্ততি 2 (১) সাধারণতঃ গুরু ধাতুর নাইট্রেট-সমুহের 
উপর উন্তাপের ক্রিয়াব ফলে নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড বা পার-অক্সাইড পাওয়! 

যায। ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই লেড নাইট্রেট উত্তপ্ত করিয়। নাইট্রোজেন পার- 
অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। 

2াস্১য০,)১ - 21১0) 1 22044 02 

একটি মোটা ও শক্ত কাচের 
টেস্ট-টিউবে গুধ্ষ বিচুর্ণ লেড 

নাইট্রেট লওয়া হ্য়। টেষ্ট- 

টিউবের মুখটি কর্ক দিয়া 
আটিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাতে 

একটি বাকান নিগম-নল যুক্ত 

থাকে। নির্গম-নলটি আবার ন্ 

একটি ঢ-নলের সহিত সংযুক্ত 2 
শপটি স্ব] 

করিয়। দেওয়া হয়। [য-নলটি দির বর 

চারিদিকে লবণ ও বরফের হিম- লিন 

' মিশ্রণ দ্বার আবৃত থাকে । টেস্টটিউবটি অতঃপর আন্তে আস্ত উত্তপ্ত কর হয় ॥ 

লাল নাইট্রোজেন পার-অক্সাইভ ও অক্রিজেন নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। 



২৮৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

শীতল ঢ0-নলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড ঘনীভূত হইয়! একটি হলুদ তরল পদার্থে 
পরিণত হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইযা যায় (চিত্র ২১ ড)। ঢ্য-নলের মুখে 
একটি প্রায় নির্বাণোন্মুখ জলন্ত কাঠি ধরিলে উহা! পুনঃ প্রজ্লিত হইয়া উঠে। 
ইহাতে বুঝা যায় অক্সিজেন নির্গত হইয়া যাইতেছে । 

(২) কপারের সহিত গাঢ় নাইটিক আযাসিডের ক্রিয়ার ফলেও নাইট্রোজেন 

টেট্রোক্সাইড পাওয়া যায়, কিন্ত উহার সহিত অন্যান্ত নাইট্রোজেন অক্সাইডও 
অল্লাধিক মিশ্রিত থাকে । 

€৮+ পান ০0১- 086 03)5 4 5005 + 21020) 

(৩) নাইট্রিক অক্সাইড ও অক্সিজেন সাধাৰণ উষ্ণতায় মিলিত হইয়া নাইট্রোজেন 
টেট্রোক্সাইডে পরিণত হয় £-_ 

20+০0১-1,0,. 

২২০-২। ন্বাইক্রোভে্বে ০উত্রোল্ভআউডেল্র রন 2 
সাধারণ উষ্ণতার নাইক্রোজেন টেট্রোক্সাইড একটি পিঙ্গলবণের গ্যাস। কিন্ত 

-৯০ সেন্টিগ্রেড উঞ্চতায় ইহ] বর্ণথহীন স্কটিকাকার্ পারণ করে। এই কঠিন 

পদার্থটিতে অণুগুলি 20, অবস্থায় থাকে । উত্চতা বাড়াইলে উহা ঈমৎ হলুদ 

একটি তরল পদার্থে পরিণত হু এবং ২১০ সেটিগ্রেডে এই তবল পদার্থটি ফুটিতে 

থাকে এবং পিশ্ল গ্যাসে পরিণত হ্য়। উষ্ণতা তই বুদ্ধি পায় ততই উহার ব্ণ 

অধিকতর লাল হইতে থাকে । উষ্ণতা বুদ্ধির সর্দে সঙ্গে ২5০ অধুখুলি 

বিয়োজিত হইতে থাকে এবং 3২০5 অণুর উদ্তব হয়। ১২:০0, অণুগুলি বর্ণহীন, 
কিন্ত 095 অণুগুলি লালবর্ণের । ১৪০৭ সেটিগ্রেডে ই509৫ অণুসমূহ সম্পৃ 

বিয়োজিত হইয়! 105 অণুতে রূপান্তরিত হয়। আরও উষ্ণত। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
উহার রঙ ফিকা হইতে থাকে । কারণ [95 অণু বিজিত হইয়া অক্সিজেন 

ও নাইীট্রক 'অক্সাইডে পরিণত হইতৈ থাকে । ৬২০০ সেন্টিগ্রেডে নাইট্রোজেন 

পার-অক্সাইভ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়৷ যায় এবং গ্যাসটি একেবারে বিবর্ণ হইয়া পড়ে। 
উষ্ণতা কমাইলে বিপরীত দিকে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়। 

৯৩ হ২০ ১৪০০ ৬২০০ 

ব50+ ₹৯ 204 ১ ৪04 ৯ 205 হই 20404 

(কঠিন) (তরল) গোল) 



নাইক্রোজেনের যৌগসমূহ ২৮৭ 

নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া নাইট্রাস ও নাইট্রক আযাসিভ্ 
উৎপন্ন করে । এইজন্ত উহাকে আযাসিড্ ছুইটির মিশ্র-নিরুদক বল! হয়। 

ব5০0++ 750 - লাং০+ হা০ও 

উষ্ণতা অধিক হইলে নাইট্রাস আ্যাসিড্ অবশ্য ভার্গিয়া যা এবং নাইট্রক 
আাসিড্ ও নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায়। 

যাব০১-না9১+ 75০9+20 

সাধারণ উষ্ণতায় এই গ্যাস অপরের দহন সমর্থন করে না বটে, কিন্ত অধিক 
উষ্ণতায় গ্যাসটি বিশ্লেষিত হইয়া অক্সিজেন দেয়। সুতরাং, প্রজ্বলিত ফসফরাস, 

পটাসিয়াম প্রভৃতি এই গ্যাসে জলিতে থাকে । 

নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইডের জারণ-ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য । সাধারণ উষ্ণতায় 

কাবন মনোক্সাইড, হাইড্রোছেন স!লফাইড প্রভৃতি জারিত হইয়| যায়। 

200 +150$+-200১+20 
217০১ 4 5094 ল 29 +211209+ 20 

উত্তপ্ত লেড, টিন 'প্রভৃতির উপর দিঘা এই গ্যাস পরিচালন করিলে উহাদের 

অক্সাইড পাওয়া যায় এবং নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড নাইীট্রক অল্সাইডে পরিণত 

হ্য়। 
21714 50): 24700 +2১0 

১ + 5045 9905 +20 

লোহিত-তপ্ত কপারের সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইডের 

সম্পূর্ণ ন।ইট্রোজ্জেন পৃথক করা সম্ভব। এই বিক্রিয়াটির সাহায্যে এবং গ্যাসটির 
ঘনত্ব নিরূপণ করিয়1 উহার সঙ্কেত স্থির করা হয়। 

4007 2094740০909 + 2 

তাপিত প্লাটিনাম প্রভাবকের সান্নিধ্যে নাইট্রোজেন টট্রোক্সাইড হাইড্রোজেন 
ভারা বিজারিত হইয়। আামোনিয়াতে পরিণত হয়। 

ব,0,+77,-2ল*+4ান১0 

গাঢ় সালফিউরিফ অআযাসিছু আন্তে আন্তে নাইন্রোজেন টেক্রোক্সাইড শোষণ 
করে এবং নাইট্রোসো-সালফিউরিক আযাসিডে রূপান্তরিত হইতে থাকে £₹-_ 

ঢ,১৩,+১০,- 850,0০)+ ্াঘ০, 



২৮৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২২২1 মাইক্রোজেম্ন ৫শপ্োন্সাইডভত 505, 
৩ভ্ভত্ভি  নাইক্রোজেন পেশ্টোক্সাইড জলের সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রিক 
আযাসিভের স্থষ্টি করে। সুতরাং নাইট্রক আযাসিভ্ হইতে জল বিতাড়িত করিতে 
পারিলেই নাইট্রোজেন পেনপ্টোক্সাইড পায়! যায়। অর্থাৎ নাইট্রোজেন 
পেণ্টোক্সাইড নাইট্রিক আাসিডের নিরুদক। ফসফরাস পেণ্টোক্সাইড দ্বারা 

গাঢ় নাহাট্রক আযাসিডের নিরুদনের ফলে নাইট্রোজেন পেন্টোক্সাইড পাওয়া যায়। 
12005 + 21703 7-21717058 + 2508 

একটি বকযব্ত্রে গাঢ় নাইট্রক আ্যাসিড্ ও ফসফরাস পেন্টোকঝ্সাইভ মিশ্রণ লইয়] 
একটি জলগাহে ধীরে ধীরে সামান্ তাপিত করিষা, নাইট্রোজেন পেপ্টোক্সাইড 

পাতিত করা হয়। শীতল গ্রাহকে কমল রংয়ের তরল নাইট্রোজেন পেপ্টোক্সাইড 

সংগৃহীত হয়। 

শু তাঁপিত সিলভার নাইট্রেটেব উপর শ্রফ ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করিয়াও 

নাইট্রোজেন পেপ্টোক্সাইভ পাওষ| বায়। 
40093 4+ 2012 »+42১201 172 209১ + 092 

২৯-২২০। নাইইত্রোজেল্ন ০িশেলাক্সাইেল্ এরম 2 কঠিন 

অবস্থায় নাইড্রোজেন পেন্টোক্সাইভ বর্ণহীন স্কটিকাকারে পা্ঘ| যায়। উহার 

হিমান্ক ২৯০ সেন্টিগ্রেড । তরল অবস্থায ইহা আস্তে আন্তে বিয়োজিত হইয়। 

নাইট্রেজেন টেট্রোক্সাইড ও অক্িজেনে পরিণত হয়। ৫০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 

এই বিক্রিয়াটি বিস্ফোরণ সহ সংঘটিত হয়। 
25০0*৯2১০,+05 

জলের সহিত যুক্ত হইয়া নাইট্রোজেন পেপ্টোক্মাইড নাইট্রিক আযাসিড্ দেয় £__ 
[৪0০৮4 17020)- 21103 

নাইক্রোজেনের অক্সি-আযাসিভসমূহ 

নাইট্রোজেনের প্রধানতঃ গাচটি অক্সি-আ্যাসিভ আছে, তন্মধ্যে নাইট্রাস 
আযাসিভ্ ও নাইট্রিক আসিভ্ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(১) নাইই্রাস আযাসিভ্, চা9৪ (৩) হাইড্রোনাইট্রাস আযাসিড্ লঃয05 
(২) নাইট্রিক আসিছ্ লাব9৪ (৪) হাইপোঁনাইভ্রাস আযাসিভ্ 13 ৪50, 

(৫) পার-নাইট্রিক আসিছ ম্লা0, 



নাইক্রোজেনের যৌগসমূহ ২৮৯ 

২.৯-২৫। ন্বাউন্রীস্প আযান নাঘ০০ £ নাইভ্রাস আসিভ 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঁওয়! যায় না, কিন্তু উহার জলীয় দ্রবণ এবং উহার বিভিন্ন লবণ 

বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তত করা যায়। নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইডের সহিত ক্ষারক- 

পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রাইট লবণ পাওয়া যায়। 
[5095 +207- গাব ০0৪ + ১০ 
5০৪ +-1738607)5- 9005)5+ চা 5০ ইত্যাদি 

এই সকল নাইট্রাইটের উপর আ্যাঁসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রাস আযসিডের 
দ্রবণ পাওয়। যায়। এমন কি আযাসেটিক আযঁসিডের মত মৃদু অক্ও নাইট্রাস 

আসিভ উৎপন্ন করিতে সমর্থ । ঘেবিয়াম নাইভ্রাইটের লঘু দ্রবণের সহিত লঘু 
সালফিউরিক আসিভ মিশ্রিত করিলেই নাইন্টাস আসিড উৎপন্ন হয় এবং 

বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপু হয়। বেরিয়াম সালফেট ছীঁকিঘ। লইলেই নাইউ্রাস 

আসিড দ্রবণ পাওঘ| ঘা । 

1)06)5)5+11১5694 5 1125091+ 21110) 

৯05 + 0115000)11 _ €71,0008+ 1105 

নাইট্টাস আ[সিডের দ্রবণটি দীর্ঘকাল র[খিয়। দিলে ব| উহার উফ্ণতা ঝাড়াইলে 
উহ্ণর পরিবন্তন ঘটে এবং নাইট্রিক আমিড উৎপন্ন হয়। 

31105 7 110) +2071150) 

কিন্ত গাঁচ ডরবণে নাইউ্রীস ম্যাসিডের অণু ভাঙিব। গিয়। নাউট্রিক অল্সাইড ও 

নাইট্রেজেন ডাই-অব্মাইড দেয় £- 

21116) 7 2003 +11560) 5 00) 4+ ৯05 + 11509 

২-২৬। ম্বাইত্রীস জ্পাম্িডেল্ল প্রম্জ্ 2 নাইট্রা আমিডের 
জাবণ ও বিজারণ-ক্ষমত। ছুই-ই আছে । আক্িক পটাসিযাম পারম্যাঙ্গানেট, 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভৃতির দ্রুবণকে উহ। বিজারিত করে এবং নিজে 

জাঁরিত হই! শাইন্রিক আঁসিডে পরিণত হয়। 
11105417505 - 1110৪ +17150 
[1105 +019+1120) _ 11105 + 21701 

51105 + 21110 ++ 31550+ ৯ 51103 + 70590 + +214090+ 
+ 31150) 

সেইরূপ, 3105 + ঘ5020+ + ধা,90+- না 05 + [5904 
+00750504)9 + 41150 

১৯ 
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পক্ষান্তরে, নাইট্রাম আসিডের সাহায্যে ষ্্যানাস লবণের ষ্র্যানিক লবণে 
পরিণতি, আয়োডাইড হইতে আয়োডিনের উদ্ভব, সালফার ডাই-অক্সাইডের 

সালফিউরিক আযাসিডে পরিবর্তন ইত্যাদি উহার জারণ-ক্ষমতাঁর পরিচায়ক । এই 
সকল জারণ-ক্রিয়াতে নাইট্রাস আসিড বিজারিত হইয়। নাইট্রক অক্মাইডে পরিণত 
হয়। | 

2]7য0১+ 5701, +21101 7 20 + 501, +2750 
2া30১+2াবা -20+21011+], 
21702+ ১0৪ ল 20 +119১6)4 

21305 + 1715১ 5 26১7১421150 

আমোনিয়।, আমোনিখাম লবণ এবং- 115 মূলক বর্তমান এই রকম 

আযামিনো-যৌগের সহিত নাইউ্রাস আসিডের ক্রিাব ফলে নাইট্রোজেন পাঁওয়| 

বায় 2-- 

[105+ ২11,017 ২5+21150 71101 

27105 +115 ৮২৮৫০ সব £51770766 

[ ইউরিয়া ] 

২১.-২৭। নাইন্রাইট ও নাইন্টরীস আাসিভের পরীনক্ষ্ষী ৪ (১) নাইন্রাইট বা 
নাইট্রন আনিছেব দ্রবণে লঘু 7701 দিলে লাল ১২0) গ্যাস বাঠিব হয়। 

(২) পটান আয়োডাইডেব আন্িক দ্রবণ হইতে উহ্াাব! আয়োডিন উৎপন্ন কবে । 
ভি 

(৩) আম্নিক পট।স পারম্যাক্সানেট উহ্াব| বির টে করে। 

(৩) মেটাফিশিলিন-ড।ই-আ মিনের হাইুফাক্লোরিক শ্যাসিড দ্রবণ উহাবা পিঙ্গল কবে। 

ন্বাইছিকি জযাস্িডঃ ঢাথ0৪ 

নাইট্রিক আাসিডের ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ৷ আযলকেমী 

যুগের বিজ্ঞানীর। নাইট্রিক আসিড “আযাকোয়া-ফটিস্” ৯১০৪ 10705) অর্থাৎ 

“শক্তিশালী জল" হিসাবে ব্যবহার করিতেন । জাবেব (0৫67) ফটকিরি ও 

হিরাকসের সহিত নাইটার একত্রে পাতিত করিষা আযাকোয়া-ফর্টিস্ প্রস্তত 
করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্নবার (01901)67) নাইটার ও সালফিউরিক 

আযাসিড হইতে নাইট্রক আাসিড প্রস্তুত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 

ল্যাভয়সিয়র কর্তৃক ইহার সংধুতি নির্ধারিত হয়। 
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আকাশের বিছ্যৎক্ষরণের ফলে বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগ 

সাধিত হয়। এইরূপে উৎপন্ন নাইটটিক অক্সাইড প্রথমে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড 

এবং পরে জল সহযোগে নাইট্রিক আ্যাসিডে পরিণত হয়। এই কারণেই বায়ু 
মগ্ডলীতে স্বল্প পরিমাণ নাইট্রিক আযসিভ পাওয়। যায়। 

২/২৯-২৮। জ্রস্ভভি £ লঢাহল্ল্েউল্লী স্ল্ধভি 2 পটাসিয়াম 
নাইট্রেট ব| সোডিয়াম নাইট্রেট সালফিউরিক আ্যাসিড সহ পাতিত করিয়া 

নাইট্রিক আসিড তৈষারী কর] হয। 

[০১ +115২04-71২150, ৮110, 

একটি কাঁচেব ছিপিঘুক্ত বকযন্ত্রে সমপরিমাণ ওজনের সালফিউরিক আযাসিভ ও 

পটাসিধাম নাইট্রেটের মিশ্রণ লপয়। ভঘ। বকঘন্ত্রের শেষপ্রান্ত একটি গোলকুপীর 
ভিতর ঢুকাইব1 রাখা হয। গোলকুপীটি গ্রাহকৰপে ব্যবহৃত হয়। চারিদিকে 

শীতল জলের প্রবাহ দ্বার এই গ্রাহ্কটির উঞ্ণতা যথাসন্তব কম রাখ! হয়। অতঃপর 

বকযস্ত্ট গ্রযয ২০০১ সেন্টিগ্রেড পধান্ গবম করিলে উপরোক্ত বিক্রিয়াটি আরম্ভ হয। 
নাইট্রিক আসিড উদ্ধাধী ব্ণপিঘ! উঠ। গাসের আকারে বাহির হইয়। আলসিস। 

চিত্র ২১০-নাইটিক ভ্য।সিড 

গোঁলকৃপীতে ঘনীভূত ভ্য় এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ তরল নাইট্রিক ত্যাসিড পাওয়। 
যায়। এইভাবেই সাধারণতঃ নাইট্রিক আযাসিড প্রস্তুত করা হয়। 

পটাসিয়াম নই্টরেট উদ্বন্ত থাকিলে এবং উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত বাড়াইলে 
আরও নাইট্রিক আসিড পাওয়া সম্ভব। 

ঘা ০১ +75০0-759০0,+ লা03 (৮০০০ সেন্টি) 
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কিন্তু এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটি দুইটি কারণে সচরাচর সংঘটিত করানো 
হয় না। প্রথমতঃ অধিকতর উষ্ণতায় উৎপন্ন নাইট্রিক আাসিডের কতকাংশ 
বিশ্লেষিত হইয়া যায়। 

কানা 05 -4০0৯+21750+ 05 

এবং দ্বিতীয়তঃ পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট (00790, ) গলিত অবস্থায় 

সহজেই পাত্র হইতে বাহির কর! সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী বিক্রিয়াতে যে পটাসিয়াম 
সালফেট উৎপন্ন হয় তাহ। কঠিন হইয়া গেলে সহজে বাহির করিয়া লওয়া 
সম্ভব নয়। 

পটাসিয়াম নাইট্রেটের পরিবর্তে অন্যান্ত নাইট্রেট হইতেও সালফিউরিক 
আযাসিডের সাহায্যে নাইট্রিক আাসিড উৎপন্ন কর। যাইতে পারে। কিন্তু 
সর্বদাই সালফিউরিক আপিড ব্যবহার করিতে হর। সাধাবণতঃ কোন লবণ 
হইতে আ্যাসিড উৎপন্ন করিতে একটি তীব্রতর আ্যাসিভ বাবহৃত ইয়। কিন্তু 
এক্ষেত্রে সালফিউরিক আ্যাঁসিড একটি তীত্র অস্ত্র হইলেও নাইট্রিক আাসিড 
অপেক্ষা উহার তীব্রতা (17৩0) কম। তথাপি সালফিউরিক অআ্যাসিড 

ব্যবহার করা হয়, কারণ উহা! অন্ুদ্বায়ী এবং নাইটিক আযসিড খুব সহজেই 
উদ্ধায়ী হইয়া থাকে । এইভন্য উদ্বাী কোন আযাসিও প্রস্থত করিতে হইলেই 

অন্ুদ্ধার়ী বা অপেক্ষাকৃত কম উদ্ধারী কোন তীর শ্যাসিড, বিশেষত: সালফিউরিক 
আপিড, প্রয়োগ কব! হয়। 

এইভাবে প্রস্তুত নাইটিকি আ।নিডে কিছু জন নিশিভ থাকে এবং নাইট্রোজেন পার-অন্াইড 
দ্রবীভূত থাকে । এই কারণে উহার রঙ ঠল্দে হয। অপেক্ষকুত কম চাপে গাঢ় সারফিউরিক 

আসিডের সহিত পুনরায় পাতিত কৰিয়। শতকর। ৯৮ ভাগ বিশুদ্ধ নাইন্রিক আসিড পাবা যায়। 
৬০০-৭০০ সেন্টিগ্রেড উদ্ণতায় এই আ।াদিডের ভিতর বুদবুদেব আকাবে বাঠাস পবিচ।'লিত করিলে, 
ই *০+ দুবীছূত হয এবং উহ! বর্ণহীন হ্ইয়। ঘায। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নাউটুক আযসিড পাউতে 
হইলে ইহাকে -৪২৭ ডিগ্রীতে গ্লা্ল করিযা কঠিনাকারে পৃথক করিয়। লইতে হয়। 

২৯৯১ ম্পিক-্পহ্ত্ি £ বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, বিশেষতঃ 
বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্থতিতে, নাইট্রিক আযসিডের চাহিদা খুব বেণী। স্থতরাং 
প্রচুর পরিমাণে নাইন্্িক আযামিড তৈয়ারী করার জন্য সাধারণতঃ তিনটি উপাম 
অব্লস্থিত হয়। 

(১) চিলি সম্টপিটার হইতে-_“পাতন-প্রণালী” 
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(২) বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগ হইতে-_“আর্ক-প্রণালী”, 

(৩) আযামোনিয়ার জারণ হইতে__“ওস্ওয়ান্ড-প্রণালী”। 

২৯-২০০। এসাভিন্ম-শ্রাশাল্লী”-_চিলির সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পরিমাণ 
সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। ইহাকে চিলি সন্টপিটার বা চিলি-শোর1 বলে । 

চিলি সন্টপিটার গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পাতিত করিয়। নাইট্রিক 
আযাসিড উৎপন্ন কর! হয়। আযাসিভ ও সম্টপিটারের পরিমাণ এমন অনুপাতে 

লওয়া হ্য়ু যাহাতে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং নাইট্রিক আ্যাসিডের সহিত 

তুল্যাঙ্ক পরিমাণ সোডিয়াম সালফেট ৪ আযাসিড সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। 

20১ + 27১90,» ৪1150+ + 55০, + 37105 

একটি বড় লোহার ট্যাঙ্কে প্রায় ৫০ মণ সোডিয়াম নাইট্রেটেব সহিত উপযুক্ত 
পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক আাসিড মিশাইয়! কয়লার সাহায্যে ২০০-২৫০০ 

4 
চিত্র ২১ণ_- গান প্রথালীতে হা02 প্রস্ততি 

সেন্টিগ্রেড পধ্যন্ত উত্তপ্ত কর! হ্য়। লোহার ট্যাঙ্কটি একটি ছোট ইঠষ্টকনিশ্মিত 

প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যাহাতে নীচের কয়লার চু্লী হইতে তপ্ত গ্যাস ট্যান্থের 
চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে সবদিকে সমভাবে উত্তপ্ত করিতে পারে। 

ইহার ফলে, নাইট্রিক আাসিড গ্যাস আর ট্যাক্ষের ভিতর তরলিত হইতে পারে 

না। নাইট্রিক আযসিড তরল অবস্থায লোহা আক্রমণ করিতে পারে কিন্ত 

গ্যাস অবস্থায় লোহার উপর উহ্হার কোন ক্রিয়া নাই। এই কারণেই ট্যাঙ্কটিকে 

উত্তপ্ত রাখিয়।৷ নাইট্রিক আপিডকে ঘনীভূত হইতে দেওয়া হয় না। নাইন্্রিক 



২৯৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

আযালিড গ্যাস উপরের একটি নি্গম-দ্বার দিয় বাহির হইয়া কতকগুলি পাথর 
বা মাটির তৈয়ারী শীতক-নলে প্রবেশ করে। উষ্ণতা কমিয়া যাওয়াতে গ্যাস 
ঘনীভূত হইয়া তরল নাইট্রিক আযসিডে পরিণত হয়। এই সকল শীতক হইতে 

তরলিত আযাসিড নিক়স্থ পাথরের গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ২১৭)। সর্বশেষে 

গ্যাসটি একটি স্থ-উচ্চ টাওয়ারের নীচে প্রবেশ করে এবং উপরের দিকে উঠিতে 
থাকে। এই টাওয়ারটি পাথর বা ইষ্টক পূর্ণ থাকে এবং উপর হইতে একটি 
জলম্তোত নীচের দ্বিকে প্রবাহিত করা হয়। গ্যাস এবং জলের বিপরীত প্রবাহ 

দুইটি সংস্পর্শে আসিলে, কোন নাইট্রিক আযাসিড বাষ্প অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও 

জলে ভ্রবীভূত হৃইয়। যাইবে । উন্তাপে নাইট্িক আাসিডের কিয়দংশ বিযোজিত 

হইয়। থাকে, এবং নাইট্রোজেন পার-অক্মাইন্ড উৎপন্ন হয়। এই নাইট্রোজেন 
পার-অক্মাইডও জলে দ্রেব হইয়া নাইট্রিক ্যাসিড উৎপন্ন করে। অতএব 

টাওয়ারের নীচে একটি লঘু নাই্ক জ্যাসিড দ্রবণ পাওয়া যাষ। এইভাবে 
উৎপন্ন নাইট্টিক আসিড সম্পৃরূুপ সংগ্রহ করা হয়। 

এই উপাষে নাইট্রিক আপি প্রস্থ করিতে হলে চিলব সরববাঞ্েস উপৰ নির্ভৰ কবিতে 
হয় এবং যানবাহনের সমন্তাব সমাধান করিতে হয় । যুদ্ধবিগ্রহধ সময় এইরূপ সবববাহ ঝাহত 

হয়] স্বাভাবিক । এই সকল কারণে উপায়টি সহন্গ উইল ও সর্ববদ]। এবং সর্বদেশে প্রমোঙ্গা হইতে 

পারে না। ভাবছে, এখন পর্ষান্ত ফে্রুকু নাটক আ'িড তৈয়ব ভষ, ভাহা আব এই প্রণালীতে্ 

হহয়া খাকে। 

২৯-০৯ । এএজ্সরপালীস৮_ বাতাসের অফুরন্ক নাইট্রোজেনকে 

ন[ইট্রিক আামিডে পরিণত করার কল্পন। বদিনের 1 বিত্রিয়াটি ভাপগ্রাহী বলিয়। 

অত্যধিক উত্তপের সাহাযো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে 

নাইট্রিক অক্সাইড কিয়ংপরিমাণে পাওয়া সম্ভব । ১৯০৩ খুষ্টান্দে বার্চল্যাণ্ড ও 

আইডের (81050157 & 12৫) প্রচেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে এই সংযোগ সাধন এবং 

নাইট্রক আ্যাসিডের উৎপাদন সম্ভব হয়। 
৪ + 00275 2609) -_ 43200 ০8191165. 

বার্কল্যাণ্ড ও আইড ইহার জন্য একটি বৈছ্যুতিক চুজীর উদ্ভাবন করেন। 
এই চুল্ীটি অগ্নিদহ ইষ্টকে তৈম়্ারী এবং ইহাতে ছুইটি কপারের নল তড়িস্বার 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিবস্তী-বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিয়া এই নল ছুইটির 
মধ্যস্থলে একটি প্রচণ্ড বিছ্যুৎশিখা বা আর্ক সৃষ্টি করা হয় (চিত্র ২১ত)। এই 
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শিখার আড়াআড়িভাবে একটি শক্তিশালী চুগ্ধক বসান থাকে। ইহার ফলে 

বিদ্যুৎখিখাটি একটি ৬-৭ ফিট ব্যাসের বৃত্তের আরুতি ধারণ করে। উহার 

উষ্ণতা ৩০০০০ সে্টিগ্রেডেরও অধিক । কপারের নল ছুইটি যাহাতে গলিয়া 

না যায় সেইজন্য উহাদের ভিতর দিয়। শীতল জল প্রবাহিত করিয়া উহাদিগকে 

ঠাণ্ডা রাখা হয়। 00*মুক্ত একটি শুফ বাযু-প্রবাহ উৎক্ষেপী পাম্প-সাহায্যে এই 

ুক্লীতে প্রবেশ করান হয় এবং প্রতি ঘিনিটে প্রা ৩০০০* লিটার বায়ু বিছ্যুৎ- 

শিখার ভিতর দিয়! অতিক্রম করিতে 

বাধ্য হয়। ইহার ফলে, বাধুতে 

শতকর। ৪-৫ ভাগ নাইট্রিক অক্সাইড মী ২ রর যয 

উত্পন্ন হয়। 

3 

ব*+05 ৯20) ঁ 

কিন্ত প্রজলিত শিখা অতিক্রম দা 
গস ডি 

পক €) রঃ 7 ১ 

করিয়াই উৎপন্ন টং আবার টি বি ২ 

বিয়োজিত হইতে স্তর করে। চুলী লি ১২০ 

হইতে বাহিব হওয়ার সময় বামুর ৯ 
চিত্র ২১৩ ৬ 

উষ্ণত| থাকে প্রায় ৮০০০_ ১০০০৭ টি নি তা | 

সেন্ট এবং উহাতে মাত্র ১৫ _ ২:০%, ০9 থাকে । চুল্লী হইতে বাহির হওষার 

চিত্র ২১ঘ__বাকন্যাও্-মাইড চুদ্গা 

পর [0 মিশ্রিত উত্তপ্ত বাযুটিকে শীঘ্র শীতল করিয়া উহার উষ্ণতা ৫০ সেন্টিগ্রেডে 
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নামাইয়া লওয়৷ হয়, তাহা না হইলে 0 সম্পূর্ণকূপে বিয়োজিত হইয়া মৌল 

5888৬২২৯৬৯০ 
৮ পাঠ 

৪-- ৮ চি 86৬ 
২: এর 

১৭০) //৮১১১২৯৮ 

টে 
৩ 

27 রত 

রতি তত 2৪৪ 2 র্ 
রি গিরি নি 

০ চিরতরে রর 9 

য় রি বর :১০৬9১২১৪৮১৯৯০১০৫৮ ০১৩৩ রি 
হসিহ১৬০৪:৬৯৬৯৪৪৪৩৬২৫৬০০০৬ ২১১১০ শি (৬৩ 40 া 1 

ইন :২০৮১৩১৪৪০১:৬০ ৫ গত 
্ 

নত 

ধা 

4 

নে 
রি 

দুইটিতে পরিণত হইয়া! যাইবে । অতঃপর [০ বাতাসের অন্সিজেনের সহিত 
যুণ্ত হইয়া নাইট্রোজেন টেট্রোল্সাইডে পরিণত হয়। 

ব*+ 05 ₹৯20 | 2০ +০*-2২০১ 
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' নাইট্রোজেন পার-অক্জ্রাইভ মিশ্রিত বাধুকে অতঃপর কয়েকটি পাথরের 

টাওয়ারের ভিতর দিয়! পাঠান হয়। এই টাওয়ারগুলি কোয়ার্জ পাথরের টুকরা 
দিয়! ভত্তি থাকে । উপর হইতে জল অথবা খুব লঘু নাইট্রিক আাসিডের ধারা 
প্রবাহিত করিয়া নাইট্রোজেন পার-অক্লাইডকে দ্রবীভূত করিয়া লওয়৷ হয়। 

শেষের টাওয়ারের নীচে যে লঘু আযাসিড সঞ্চিত হয় তাহাই পূর্ববর্তী টাওয়ারের 
উপর হইতে প্রবাহিত করা হয়। ফলে আযাসিড সহজেই গাঢ় হইতে থাকে । 

নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড জলে দ্রব হইয়া নাইট্রিক ও নাইট্রাস আাসিড 

উৎপন্ন হয়। গাঢ়তা-বৃদ্ধির সঙ্গে নাইট্রাস আযাসিডও নাইট্রক আযাঁসিডে পরিণত 

হয, এবং ইহার ফলে যে নাইট্রক অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহ] আবার যথারীতি 
জারিত হইতে থাকে । সুতরাং একমাত্র নাইট্রিক আসিডই পাওয়া মায়। 

( চিত্র ২১দ) 

20১+7750 -117২০0১+110, 
11055া7ব0১+11560)+210 
2০+০১-2২0, 

পাথরের টাওযারেব শেষে একটি কাঠের বা লোহার কোকপুণ টাওয়ার 
থাকে এবং উহার উপর হইতে মোডাব লঘু দ্রবণ প্রবাহিত কর। হয়। বাধুতে 
মেটুন্থু নাইট্রোজেন পার-অক্জাইভ "অবশিষ্ট থাকে, উহাও নাইট্রেট হিসাবে 

পাওয়া যায়। 

এই পদ্ধতিতে নাউট্টক আসি প্রস্রতিব চন্য কাচামাল, বাধু এবং জল সর্ধাত্র বিনামূল্যে 
পাওয়া যায়। 

কিন্ত ইহাতে প্রচুব বৈদ্রাতিক শক্তিৰ প্রযোজন হয়| ক্রুতবাং যে সব দেশে জলপ্রপাত হইতে 
সন্ত বৈদ্ুতিক শক্তি সংগ্রহ কবাব উপায় না, সে সব দেশে এই প্রণালী কখনও প্রযোজা নয়। 

নরওয়ে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে খই উপাষে নাইট্রক আসিড প্রস্তুত কর! হইত, কিন্তু উহাতে খরচ 
অত্/ন্থ বেণী পড়ে। পরে আ/মোনিয়ার জাবণ হইতে অনেক সস্তায় ইহা তৈয়ারী সম্ভব হইযছে। 

এই কারণেই এই প্রণালীতে এখন মাব কোগাও নাউট্রিক আসিড তৈযাবী হ্য় না। 

্* ২০০০০, (/এ৪স্শুক্সালড-৩এপীল্লী”-_ সহজে ও স্বললব্যয়ে হেভাব- 

প্রণালীতে আন্রকাল আযামোনিয়া পাঁওয় যায়। বাতাসের দ্বারা এই হেভার 
আযোনিয়া জারিত করিয়। নাইট্রিক অক্লাইডে পরিণত করা হয়। তাপিত 

প্লাটিনাম জালি প্রভাবকের সাহায্যে এই বিক্রিয়াটি অতি সহজে ও স্ব্পব্যয়ে এত 
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দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব যে বর্তমানে অধিকাংশ নাইট্রিক আযাসিড এই উপায়েই 
প্রস্তুত হয়। 

কাবার ও+5০১-4০9+ 675০0 

তি 

₹ 

রে 

ষ 

৫ 
গা 

ঠা 

চস 

২৩৪০৪১৪৪৩৪৪ 

শত 

চিত্র ২১ধ --ওসওযাল্ছ প্রণালীতে [7*:0১ প্রশ্তাি 

১:৮ আয়তন অন্পাতের আমোনিযা ও বাতাসের একটি মিশ্রণ একটি 

তপ্ প্লাটিনাম তাঁরজালিব চিতর দিয়া পরিচালিত করা ভয়। প্রাটিনাষের 

তারজালিটি একটি গোলাকার বাক্সের আকাবে লা হয়। উহার ওলদেশ 

গর্সেলীন প্লেট দ্বারা বন্ধ থাকে (চিত্র ২১ধ)। বাক্সটির ব্যাস ৮" এবং 

উচ্চতা ১৬" থাকে । গ্যাস-মিএণটি বান্সেব ভিতর প্রবেশ কৰিয় তারজালি 

অতিক্রম করে । প্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে তারজালিটি ৭০০” সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 

রাখা হয়। পরে বিক্রিয়ার ফলে যে উত্তাপের সুষ্টি হয় তাহাতেই প্রাটিনামটি 

তাঁপিত অবস্থায় থাকে । আমোনিয়ার শতকর। ৯* ভাগের ও বেশী ইহাতে নাইন্রিক 

অক্সাইডে পরিণত হই ঘায়। যে গতিতে গ্াস-মিশ্রণটিকে তারজালি অতিক্রম 
করিতে দেওয়। হয় তাহার উপর এই বিক্রিঘটি অনেকাংশে নির্র করে। আস্তে 

আক্তে গ্যাস পরিচালন] করিলে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। নির্গত 

নাইট্রিক অক্সাইড যথারীতি 21৩1 করিয়। বাতাসের সাহায্যে নাইট্রোজেন ভাই- 
অক্সাইডে পরিবন্তিত করা হয়। আক-প্রণালী অন্ুযায়ী জলে এই গ্যাস শোষণ 

ক্রয়! নাইট্রক আসিড উৎপন্ন করা হয়। হেভার-প্রণালী-জাত আযমোনিয়ার 

মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশই নাইট্রিক আযাসিড প্রস্ততিতে ব্যয়িত হয়। 
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চালান াউছি ক জাম্িভেল্ল প্রশ্থ্ (১) নাইীট্রুক 

আাসিভ একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ, ঘনত্ব,.১'৫২। বাতাসে উন্মুক্ত থাকিলে 

উহা! ম্বতঃই ধৃমায়িত হইতে থাকে । সাধারণ উষ্ণতাতেও নাইট্রক আযাসিভ 

অল্প-পরিমাণে বিযোজিত হইয়! থাকে । 2ানাব ০9৪৯7 টি 5৫৯ + 1750 

নাইট্রিক আযাসিডের স্মুটনান্ক ৭৮০ সেন্টিগ্রেড, কিন্ত গা নাইট্রিক আযাসিড 

ফুটিবার সময় নাইট্রোজেন পার-অক্মাইড, জল ও অক্সিজেনে বিশ্লেষিত হইয়া 
যায়। ইহার ফলে আযাসিডে জলের পরিমাণ বাড়িতে থাকে । স্ৃতরাং বিশুদ্ধ 

নাইদ্রিক আামিড পাতিত করা সম্ভব নয়। জলের পরিমাণ বাড়িয়া যখন নাইট্ট্রিক 

আযাসিভ শতকর। ৬৮ ভাগে দাড়ায় তখন উহা ১২০৫০ সেন্টিগ্রেডে ফুটিতে থাকে 
এবং অবিকৃত অবস্থায় পাতিত হইতে থাকে । 

নাইট্রক আাসিডে নাইট্রোজেন পাব-অক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হয়। এই 
দ্রবণকে ধৃমায়মান নাইট্রিক আসিড বলা হয় (8007700171670 201) । 

(২) নাইন্্িক আযাসিছ একটি তীত্র অস্ত। জলীয় দ্রবণে উহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
'আয়নিত অবস্থায় থাকে 2 

110+-- 7 +য0৯- 
ইহার অস্ত নিয়ালখিভ গুণের দ্বার। গ্রম।ণিজ ভূম্ 2 

(ক) ইহ। নীল লিটমাসকে লাল রওে পরিণত করে । (খ) ইহার হাইড্রেরজেন 

পাতুদ্ধার। প্রতিস্থাপিত হয়। 
104211130৯7 140008)2+171, 

(গ) ক্ষারকের সহিত ক্রিয়ার ফলে ইহা লবণ ও জল উৎপাদন করে £-_ 
[0১401] 7 বঞ্াব0$ + 50 

নাইট্রক আযসিড হইতে উদ্ভূত লবণকে নাইট্রেট বলা হয়। ধাতু বা ক্ষারক 

বস্তর উপর নাইট্রিক আযাসিডের ক্রিয়ার সাহ!ম্যে নাইড্রেট প্রস্তুত করা যায়। 

গাঢ় নাইটক আপিড, যদি উত্তপ্ত ঝাম! পাথরের, উপর ফোটা ফোটা ফেলা! যায় 

তাহা হই। | হইলে উহা! বিশ্লেষিত হইয়। নাইট্রোজেন পার-অক্মাইড, অক্সিজেন ও জলে 

পরিণত হয় (চিত্র ২১ন)। হিমমিশ্র-আবৃত একটি [-নলের ভিতর দিয়া উৎপন্ন 

গ্যাস-মিশ্রণটি প্রবাহিত করিয়া ?ব১০), এবং জল তরলিত করিয়া লইলে অক্সিজেন 

জলপূর্ণ গাসজারে যথারীতি সংগ্রহ করা যায়। 
॥ 405 চি 21 20)4 +217, ৫ শা- (০)3 টিং 
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(৩) নাইনট্রক আযাসিডের জারণ-শক্তি সমধিক। 
(ক) অধিকাংশ অধাতব মৌল গাঢ় নাইট্রক আযাসিডের সহিত ফুটাইলে 

উহার! জারিত হইয়া অক্সাইড বা অক্সি-আাসিভে পরিণত হয়। যথা :__ 
কার্বন ও সিলিকন হইতে যথাক্রমে কার্ধন ডাই-অক্সাইভ ও সিলিক1 পাওয়া যায়। 
ফসফরাস, আয়োডিন, সালফার হইতে সেইরূপ ফসফরিক, আয়োডিক ও 

'সালফিউরিক আযাসিভ পাওয়া যায়। এই সকল বিক্রিয়াতে নাইট্রিক আযসিড 

চিত্র ২১ন- নাউট্রিক মঃাসিডেব বিশেষণ 

বিজারিত হইয়া সর্বদাই নাইট্রজেন পার-অক্মাইভে পরিণত হয় । 015, 1১, 
বহ ও ০05-এর উপর নাইট্রিক আসিডের কোন ত্রিয়া নাই । 

০+4]া05 -০০১+4০0১ ৮20 
51+4ধা0959 ল 91095 1+480)21+ 21150 

41711017099 + 1150) _ 411510)41+ 9025 + 5২0) 

[,+1070, -217110)১+100১+4750 
৩+6৪০২ ₹ন,3০,+6২০১+2750 

পরীক্ষা] £$ একটি জারে মল্প পরিমাণ নাইট্রিক আসিডেব ভিতর একটি হুলগ্ত কারনে 
টুকরা ছাড়িয়া! দিলে দেখ! নইবে উহা আরও তীব্রভাবে জ্বলিতেছে । 

পরীক্ষা! ৪ একটি বেসিনে কিড় কাঠের গুডা লইয়া বালিখোলাতে বেশ উত্তপ্ত করিতে 
হইবে। যপন উহা বেশ তপু হইয়া উঠিবে, উহার উপর কয়েক ফেোঁট। গাঢ় নাইট্রক আমসিড দিলেই 

উছ! প্রুলি্গ সহকারে অলিয়। উঠিবে। 



নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ' ৩০১ 

রি মৌল ছাড়াও অনেক যৌগিক পদার্থ নাইট্রক আ্যাসিভে জারিত 

হইয়া থাকে । যথা £__আয়োডাইভ ও ব্রোমাইভ যৌগসমূহ হইতে আয়োডিন 

ও ব্রোমিন নির্গত হয়; সালফার ভাই-অক্লাইভ সালফিউরিক অআযাসিভে এবং 
ফেরাস সালফেট ফেরিক সালফেটে পরিণত হয় ইত্যাদি। 

61717 ৪ 93 _ 605 + 31319 + 20 + 4050) 

67650, + 3৯50 ++ 2ারাব 05 ৮ 3৮68(50+)5 + 20 +450 
5০9৪ +2লা ০0১ ল ল ১5০ +20হ 
31359 +2মাব 08 7 35+4550+20 

_২) গাঢ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত গাঢ় নাইট্রিক অ্যাস্ডি 

উহাদের তুল্যাঙ্বের ৩:১ অনুপাতে মিশ্রিত করিলে উহাকে অশ্ররাজ ব1 ৪09. 
7৩818 বলে। উহাতে গোল্ড, প্রাটিনাম প্রভৃতি বরধাতৃও দ্রাব্য। বস্ততঃ 
হাইড্রোক্লোরিক অ]াসিভ এই মিশ্রণে নাইট্রিক আযাসিড দ্বরা জারিত হইয়া ক্লোরিণ 
উৎপন্ন করে £-- 

2101+ 10, 5 0147 ২001 + 21150 

ঘে) অনেক জৈবজাতীয় যৌগকেও নাইট্রিক আসিড জারিত করে। 

গাষের চামডাষ পড়িলেঞ্ড উহা তৎক্ষণাৎ ব্রিরা করে এবং উহাকে হল্দে করিয়] 
দেয়। তাপিন তৈল, কোহল প্রভৃতি পদার্থ নাইট্রিক আ্যাসিডের সংস্পর্শে 

জলিয়। ওঠে এবং জারিত হইন্জা বায়। 

(৪) কোন কোন জৈব-পদার্থের সভিত নাইট্রক আামিডের বিক্রির/র ফলে 

নাইট্রো-যৌগ উৎপন্ন হয়। যেমন বেনজিনের সহিত নাইট্রিক আযাসিডের ক্রিয়ার 

ফলে নাইট্রে।-বেনজিন পাওয়। যায়। 

057০ +113053 5 0চান 205 + 1150 

(৫) বিভিন্ন ধাতুর উপর নাইট্রিক আযসিডের “এয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

গোল, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুর উপর অবশ্ঠ নাইট্রিক আাসিডের কোন ক্রিয়া 
নাই। কিন্ত অন্যান্য প্রায় সক্চল ধাতুর সহিতই নাইট্রক আযাসিড বিক্রিয়া করে 

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা ধাতব নাইট্রেটে পরিণত হয়। সাধারণতঃ ধাতুর 
সহিত বিক্রিয়ার ফলে আযাসিড হইতে হাইড্রোজেন নিত হয়। কিন্তু ছুই-একটি 

ক্ষেত্রে ছাড়া, নাইন্রিক আযাসিডভ ও ধাতুর ক্রিয়ার ফলে প্রায়ই নাইট্রোজেনের কোন 
অক্সাইড বা আমোনিয়! উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জাতীয় বিক্রিয়া হইতে কি কি 
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উৎপন্ন হইবে তাহ! নাইন্ট্রক আযাসিডের গাঢ়ত্ব, উষ্ণতা এবং ধাতুর প্ররুতির উপর 

নির্ভর করে। নিম্নে কয়েকটি ধাতুর সহিত নাইট্রক আযাসিডের বিক্রিয়ার 
সমীকরণ দেওয় হইল £__- 

(ক) ম্যাগনেসিক্সামের সহিত, 
লঘু ও ঠাপ্ত। নাইট্রক আসিডে, ১1£7+20057 ৯1£(095)০+ ও 

€খ) কপারের সহিত, 
(1) গাঢ় ও উঞ্ণ আনিডে, 

»:৮৫6+41805-000,),+2205+2750 

(17) নাতিগাঢ ও ঠাণ্ডা আসিডে, 

30917817180 ,- 3৬ 0(0001) 72809741150 

(111) লঘু ও ঠাণ্ড। আাসিডে, 

40৮71017005 -4601000)))54- 50907575009 

গে) জিন্কের সহিত, 
() লঘু ও ঠাণ্ড। মাসিডে, 

4711101100১ 75421708005) ১+ 85094511509 

(11) নাততিগাঢ ও ঠাগ্ড। আসি, 

471110176১7 41080957811 480,7311509 

(11) গাঢ ও উষ্ণ আসিডে, 
পার্টি 1 পু] 0৭ ল 20600 ,)-, 12092542715 

ঘে) মারকারির সহিত, 
(1) লু ও ঠাণ্ডা আসিছে, 

67184-87803-318,0০9১)৯+20-+4চ1 50 

কিন্ত, আ'সিডের পরিমাণ ও গাঢ় বেশী হইলে, মাবকিউবাস নাইট্েটেব পরিবপ্ডে মার- 

কিউরিক নাইট্রেট হয় £-- 

€11) 18172-811107-3178(00১),+210-+ 41150 

ডে) সিলভারের সহিত, 3/১+4730১-3-১৪০,+209+2050 
চে) আম্মরণের সহিত, 

(1) লঘু ও ঠাণ্ডা আসিডে, 
477০+10110,-47৩0,)৯+ হা ,ব0১+271750 

€11) গাঢচ ও উদ্ণ আ[(সিডে, 

০ 7৩+620১-17(05),+ 39,+3250 

(171) অত্যন্ত গাঢ নাইদ্রিক আযসিডে একটি বিশুদ্ধ লৌহখণ্ড দিলে উহা! স্রবীভূত না 
হইয়৷ 'নিক্ক্রি। লৌহে' পরিণত হইয়। যায়। সাময়িকভাবে সেই লৌহের রাসায়নিক গুণ 
লোপ পায়। | 
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ছে) টিনের সহিত, 
(1) গা ন[ইটি.ক আসিডের দ্বার! টিন 9-&্টানিক আসিডে রূপান্তরিত হইয়া যায় 2 

5521+201710১ _ (চা,50১)*+20105+51150 

(11) লঘু ও ঠাও। আসিডে, 
4511+10170,-457600৯)১+17,0,+3050 

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রায়ই নাইট্রিক আযাসিডের সহিত ধাতুর ক্রিয়ার 
ফলে হাইড্রাজেনের পরিবর্তে নাইট্রোজেন অক্সাইড বা আমোনিয়। পাওয়! 

যাঁয়। নাইট্রিক আযসিডের. জারণ-ক্ষমতাই ইহার কারণ। এই বিক্রিয়াগুলি 

সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তন্মপ্যে ছুইটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

(১) নাইটিক আনিড প্রথমে ধাডুব সহিত ক্রিযাব ফলে জাধমান হাইড়ৌোজেন উৎপাদন 

করে। এই জায়মান হাইড্রোজেন অভংপব নাউট্রিক আাসিড দ্বাব! জারিত হইযা। জলে পরিণন 

ভয়। এইভাবে সমপ্ত বিক্রিযাই বোঝান সম্ভব। ম[গনেসিয়ামেব ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন জাবিত 

হওয়ার পূর্বে শিগত হইয়া যাইতে পারে। 

(0০072110955 08 (700,)57+211 

21710,+211-1,0,+21150 

অতএব, (00744110947 08008095) ১4509721150 

কিন্ক এই জায়মান হাউডরোছেনের জাবণ বিভিন অবস্থায় এবং বিভিন্ন গাচহ-সম্পন্ন নাইটুক 
'আসিডে বিভিন্ন রকমেব। এইজন্যই অবস্কা বিশেনে ভিন্ন ভিন্ন রকমেব পদার্থ পাগুযা যায়। 

যেমন,_- 
2009572]1 _ বৈ 50.,4-21] 5) 
21110057011 ল 216)7+41150) 

2170২+)8117 75 ১০0+51150 

21710,+ 1611 7 217,+ 61750 ইতা।দি 

(২) পক্ষান্তরে কেহ কেহ মনে কবেন, নাইট্রিক আ(সিডেব মধো সর্ববদাই ম্ব্দ পরিমাণ 
নাইদ্রাম আমিড থাকে। ধাতুব সহিত বিক্রিয়ার ফলে প্রথমে নাইট্রাইট এবং নাইটরিক অক্সাইড 
উৎপন্ন হয়। এই নাইট্রিক অক্সইঢ নাইট্রক আসিডকে নাইভ্রান আসিড্রে পবিণত করে। 
নাইদ্রাইট আবাব না৯ট্রিক আসিড দ্বাবা জারিত হইয়া নাইট্রেই দিয়া থাকে :-- 
| 0%+410095  04005)+2550+280 

চবাব০0১+17,9+280 কই 3810, 
(00895) 5+217105 75 0800১) 5426 95 

এইভাবে নাইট্রেট ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমুহ পাওয়] সম্ভব | 

২১-৩৪। মাইটি.ক আাসিভের পরীক্ষা 8 নিষ্বোন্ত পরীক্ষা দ্বাবা নাটক 
আসিড ব! নাইট্রেটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে । 
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(১) পদার্থ টিকে গাঢ় সালফিউরিক আসিড ও কপারের ছিলা সহ উত্তপ্ত করিলে পিঙ্গল বা 
লাল গ্যাস ৫0১) বাহির হইবে। 

৫) পদার্থটির লঘু দ্রবণের সহিত ফেরাস- 
সালফেট জ্রবণ মিশাইয়া একটি টেষ্ট-টিউবে 
লইতে হইবে। তারপর আস্তে আস্তে টেষ্ট- 

টিউবের গা! বাহিয়।৷ কিছু গাঢ সালফিউরিক আসিড 

ঢালিয়া দিতে হইবে। সালফিউবিক আসিড 
ভারী বলিয়। উহা দ্রবণের নীচে জমিবে। আস্ড 

ও পূর্বেবোক্ত ড্রবণের সংযোগস্থলে একটি খয়েরী 

বা বাদামী বংয়ের বলয় বা চক্র হইতে দেখা 
যাইবে। উহাতে নাউট্রেটেন অস্তিত্ব বুঝা যায়," 

কাবণ, নাইট্রেটে ও আ্যাসিডের সংস্পশে নাইটিক 

অশসিড ভয। নাঁইট্রক আসিড ও ফেরাস 
সালফেট হ্ভতে 9 উৎপন্ন হয়। এত 9 

ফেনাস স।লফেটেব সঠিত মিনিয়া ০১০$, 6) 

চিত্র ২১প চাট 0,-এব বলয-পরাক্ষা : দ্বিষৌগ উৎপন্ন কবে। 

৯0 ,+-114১ 0 ল উ৭150++ 110), 

03০50++2]760), +371,50।-376,6১6),)১+-4]1,004+20) 
চঢ৬৫),4+0- 17030), 0 

[ থযষেবা ] 

হহ।কে নাইট্রেটের বলয়-পবান্দ। (1২2 1৩৭1) বলে (চিত্র ১-প)। 

(৩) কয়েক ফোটা নাইট্রেট লবণ ও কিছু গাঁ 7530, এবটি বেসিনে লইয। উঠ।তে অনি 

সামান্য করুসিন (13101০10) দিলে মিএণটি তংন্গণাং উজ্দ্বল লাল বণ ধারণ কবে। 

-২৯১৩৪। ন্বাু্তি, নু ভগানিতেল্র ল্যলহাল 2 
(১) ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষায় বিক্রিয়ক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। (২) নাইট্রিক 

আযাসিভের প্রধান চাহিদা_নাইট্রোগ্রিসারিন, পিকরিক-আযাসিড, টি-এন-টি 

প্রভৃতি বিস্ফোরক প্রস্ততিতে। (৩) কৃত্রিম রঙ, কৃত্রিম সিল্ক, দেলুলয়েড 

গ্রনততি তৈয়ারী করিতে ও নাইট্রক আযাসিডের প্রয়োজন হয়। (৪) কোন 

কোন বৈদ্যুতিক ব্যাটারী বা সেলেও নাইট্রিক আযাসিড ব্যবহৃত হয়। 

করে টি | াই্রোভেত্লল্র শ্রীক্রভিন নিিভুন্ন-চক্র ৫ 

“ নাইক্রোজেন মৌল বাতাসে প্রচুর পরিমাণে আছে। আবার জীবজগতে প্রাণী- 
দেছে ও উত্ভিদ-দেহেও প্রোটিন হিসাবে নাইক্রোজেন-যৌগ বহুল পরিমাণে 
বিদ্যমান । বাস্তবিক পক্ষে এই প্রোটিন ব্যতীত প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধি 
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মোটেই সম্ভব নয়। বাতাসের অক্িজেনও জীবজগতের প্রাণশক্তির জন্য 
অপরিহার্য । মানুষ বা অন্তান্ত জীবজন্ত সরাসরি এই অক্সিজেন গ্রহণ করে ও 

ব্যবহার করে। প্রোটিনের জন্যও প্রাণী বা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন । 
কিন্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিক্ষিয়। হুতরাং বাতাসের এই নাইট্রোজেন 

সরাসরি কাজে লাগান বা জীবদেহে উহার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব হয় না। 

প্রকৃতির নিয়মান্ুসারে বাতাসের নাইট্রোজেন অন্তান্ত উপায়ে জীবজগতের 

পক্ষে সহজলভ্য হইয়া থাকে । 

(১) আকাশের মেঘে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে নাইট্রিক অক্সাইডের স্থষ্টি ভ্য এবং 

পরে উহা নাইট্রিক আাসিডে পরিণত হয়। বুষ্টির জলে দ্রবীভূত হৃইয়া উহা 
মাটিতে আসে এবং সেখানে উহ! প্রশমিত ইয়া বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের স্থষ্টি 

করে। এই নাইট্রেট উদ্ছিদ্ গ্রহণ করে এবং প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। 

আহ্মানিক হিসাবে দেখা যাধ গডে গতিদিন প্রায় হয লক্ষ মণ নাইট্রোজেন এই 

ভাবে বাধু হইতে অপসারিত হয। 

ব,+০,-৯২০ ০৯ ₹০9, 110৯ চ২০, জমির ৯» লাইট ক্র 
বাতাস 

(২) লিগুইমিনাস্ জাতীয় গাছের শিকডের উপর একপ্রকার অস্কুর জন্মে, 

উহাকে নডিউল (৫০৫19) বলে। এই নডিউলে অবস্থিত একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া 

সোজান্বজি বাতাসের নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করিয়! উত্ভিদ্-খাগ্যের 

উপষেগী করিয়। থাকে । 

এই ছুইটি উপায়ে উদ্ভিদ উহার প্রোটিন সংগ্রহ করে। জন্তরা সর্বদাই 

উদ্ভিদ হইতে খাগ্য গ্রহণ করিয়। নিজেদের প্রোটিন সঞ্চয় করে। জন্তদের ভিতর 

মাহার! যাংসাশী উহার! আবার অপর জন্তর মাংস, ডিম, ছুধ ইত্যাদি হইতেও 

নিজেদের প্রোটিন পায়। মানুষ উত্ভিদ্ ও অন্ান্ত পশুজাত ত্রব্য হইতে তাহার 
প্রোটিন তৈয়ারী করে। 

এইভাবে সমস্ত জীবজগতে বাধুর নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হইলেও মোটামুটি 
বামুমগ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে। তাহার কারণ, 
কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াও প্রক্কৃতিতে সদাসর্বদা ঘটিতেছে এবং উহার ফলে 

নাইট্রোজেন মৌলের উৎপাদন হইতেছে । 
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উদ্ভিদ ব1! জীবজস্ত ধ্বংসের পর উহার পচন সুরু হয়। ইহাতে উহাদের 
প্রোটিনসমূহ আামোনিয়া বা আযোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। জমিতে এই 
সকল পদার্থ বিভিন্নপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে 

নাইট্রেটে পরিবন্তিত হইয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রেটের কতকাংশ উদ্ভিদ 
খাগ্যবর্ূপে গ্রহণ করে। কিন্তু অপরাংশ আবার একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা 

নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হইয়া বাতাসে ফিরিয়া যায়। এইভাবে নাইট্রোজেন 
বাষু হইতে অপসারিত হইয়া জীবজগতে প্রবেশ করে, আবার জীবজগতের ধ্বংস 
ও পচনের ফলে উহ| বাধুতে ফিরিয়া আসে । ইহাকেই নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক, 

বিবন্তন-চক্র বল। হয। প্রকৃতিতে এই বিপরীত পরিবর্তন গুলির ভিতর এমন 
একটি সঙ্গতি সর্ববদ! বর্তমান থাকে যে বাযুতে নাইট্রোজেনের অনুপাত টির কোন 

ব্যতিক্রম হয় না। নাইট্রোজেনেব এই পবিক্রম-চক্রটিকে আম্ব। নিম্নলিখিত 
উপায়ে প্রকাশ করিতে পারি £_ 

নাইট্রোঙ্গেন বিবন্ঠন-চক্র 

"১%-৩৭, । সইকত্টোজেম্ব-জহ্ন্ম (15816107701 1100262)-- 

' বর্তমান যুগে কিন্তু যাহ্মের নাইট্রোজেন-যৌগের প্রয়োজন অনেক বাড়িয়া 
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গিয়াছে । তাহার কয়েকটি কারণ আছে £--(১) লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ার জন্য 

থাগ্যের প্রয়োজন বেশী হইয়াছে । অতএব জমির উত্পাদ্দনী-শক্তি বাড়ান 

দরকার । এইজন বহু কত্রিম সারের প্রয়োজন । সুতরাং আামোনিয়াম লবণের 
বিস্তর চাহিদা । (২) বন্তমান যুগের জীবনযাত্রার বহু উপকরণ প্রস্তত করার 

জন্য নাইট্রিক আাসিডের প্রয়োজন । (৩) বর্তমান সমরোপকরণের একটি প্রধান 

প্রয়োজন বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অধিকাংশ বিস্ফোরকই নাইট্রিক আযসিড হইতে 

তৈয়ারী । 

এই সকল প্রযোঁজনে মানষকে প্রচুর পরিঘাণে আমোনিয়া বা নাইন্্রক আসিড 
প্রস্তুত করিতে হয়। প্রকৃতির দানে ইহার সম্কুলান হয় ন| এবং উহা! আমাদের 

বিশেষ উদ্দেশ্তের পক্ষে সহজলভ্য নয়। অতএব বাতাসের অফুরস্ত নাইট্রোজেনের 

কিয়দংশ যৌগে পরিণত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই শতাব্দীর বিজ্ঞানীর! 
চারিটি উপাষে বামুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করার চেষ্টা করিয়া সফল 
হইঘাছেন। ইহাকেই নাইট্রোজেন-বন্ধন বলা হয । 

(ক) বার্কল্যাণ্ড ও আইড প্রণালীতে নাইট্রিক অক্সাইড উত্পাদন ও উহাকে 

নাইট্রিক আযাসিডে পরিণত কর| সম্ভব। অতিরিক্ত ব্যয় ও প্রভূত বিছ্যুতৎ্শক্তির 
প্রয়োজন হয বলিয়া উহা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে । (পৃঃ ২৯৪) 

খে) সারপেক প্রণালীতে বল্সাউট খনিজ ($১1505) ও কোক্ নাইট্রোজেনের 

পরিবেশে ১৮০০০ সেন্টি. উষ্ণতায় আযলুমিনিয়াম নাইস্রাইডে পবিণত করা হয়। 
উহাকে পরে ্টীমের সাহাযো আর্্র-বিশ্লেষণ করিলে আযামোনিয়া পাওয়া যায় 

কিন্তু ব্যয়পাধ্য বলিয়া! এই পদ্ধতির আর প্রচলন নাই £₹_- 
/১1509১ + বি ও + 30524] +300 
2/]ব + 37550 -4১15095+2ছূ, 

গে) হেভার প্রণালীতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রেেজেনের সংযোগে 

আামোনিয় প্রস্তত হয়। বস্ততঃ এই প্রণালীতেই প্রায় সমগ্র নাইট্রোজেন-বদ্ধন 
সম্পন্ন হইতেছে । (পুঃ ২৬৫) | 

(ঘ) সায়নামাইড প্রণালীতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাইট্রোজেনে উত্তপ্ত 

করিয়া নাইট্রোলাইম পাওয়া যাঁয়। উহার আগ-বিশ্লেষণে আমোনিয়া উৎপাদিত 

হয়। এই উপায়েও কিছু নাই্রোজেন-বন্ধন কর] হয়। (পৃঃ ২৬৪) 
০ সং নং যু ৬০ 

? 
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হাইড্রোনাইট্রাস আযাসিভ, [205 এই আযাসিডাট বিশ্বদ্ধ অবস্থায় 

পাওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তরল আ্যামোনিয়াতে ভ্রবীভূত সোডিয়ামের উপর 
সোডিয়াম নাইউ্রাইটের ক্রিয়ার ফলে ইহার সোডিয়াম লবণ পাওয়। যায় £₹-_ 

বু +বগাব০১- ৪0, 
হাইপোনাইট্রাস অাদিভ, 772205-- নাইউ্রাইট বা নাইট্রেটকে 

' সোডিয়াম পারদ-সঙ্কর দ্বারা বিজারিত করিলে হাইপোনাইট্রাইট পাওয়! ঘায়। 
2৪05 + 4177 বিঞ2া 505 + 2750 

দিলভার নাইট্রেট দ্বার! ইহাকে প্রথমে সিলভার হাইপোনাইট্রাইটে পরিণত 
করিয়া! লওয়া হ্য়। উহাতে হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের ঈথারীয় দ্রবণ দিলে, 
হাইপোনাইন্রাস আযাসিড উৎপন্ন হয়। 

থা 505 2৪895 এত্তো ২05 71011021২50 

হাইপোনাইস্টাস আ্যাঁসিড ছে।ট ছোট ক্ষটিককপে পাওয়া ঘায়। উহা থুব 

অস্থায়ী এবং সহজেই জারিত হইয়া নাইট্রেটে পরিণত হইয। যাঁয়। 

পার-নাইটিক আাসিভ, 170, নাইট্রোজেন পেপ্টোক্সাইড . 
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডে দ্রবাড়ৃত হইঘ1 পার-নাইন্রিক আযাসিভ উৎপন্ন হয়। 

ইহা! একটি জারক-দ্রব্য। [505 +1720)2-11105+111২0, 

ঘাবিংশ অধ্যায় 

হাযালোোজেন্ন পাটা 

সপ্ডদশ শতাব্দীতে গ্রবার (015001) সমুদ্জাত লবণ [ সোডিয়াম ক্লোরাইড ] 
ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ পাঁতিত করিয়া একটি গ্যাস গ্রস্ত 
করেন। উহাকে তখন "লবণের স্পিরিট বা! গ্যাস” বলা হইত। ১৭৭২ সালে 
গ্রিষ্টলী লক্ষ্য করেন যে এই গ্যাসটি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং উহার জলীয় ব্রবণ 
অস্্াত্মক। ইহার নামকরণ করা হয়, “মিউরিয়াটিক আাসিড”। অক্পত্ব হেতু 
ল্যাভয়সিয়র গ্যালটিকে কোন অধাতিব অক্সাইড মনে করিতেন । লে ম্যাঙ্গানিজ 
ডাই-অক্মাইডের সহিত মিউরিয়াটিক আাসিভ উত্তপ্ত করিয়া এফটি হরিতাভ 
গ্যাস পান। ইহা মিউরিয়াটিক আামিডের জারিত পদার্থ যনে করিয়! ইহার 
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নামকরণ হয় অক্সি-মিউরিয়াটিক আাসিভ। কিন্তু ডেভি 00925) এই গ্যাসটির 

সম্যক পরীক্ষা করিয়া দেখেন, উহাতে অক্সিজেন নাই, এবং তিনিই প্রথম প্রমাণ 

করেন যে, এই তথাকথিত অক্সি-মিউরিয়াটিক আাসিভ একটি মৌলিক পদার্থ । 
গ্রীকৃ 0)10195 শবের অর্থ হরিতাভ। এইজন্য তিনি এই গযাসীয় মৌলের নাম 
দেন ক্লোরিণ। মিউরিয়াটিক আাসিড হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের যৌগ, সেইজন্য 
উহাকে বল! হয় হাইড্রোক্লোরিক আযসিড। 

ক্লোরিণ সমুত্রের লবণ হইতে প্রথম পাওয়া যায় । গ্রীক ভাষায় 19915 অর্থে 

সামুদ্রিক লবণ বুঝায়, এবং যাহার দ্বার] সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন তাহাকে হ্যালোজেন 
(91007) বলা যাইতে পারে । অতএব ক্লোরিণ একটি হালোজেন। পরে 

আরও তিনটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়,_ফ্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন । 
ইহাদের ধশ্ম ও প্রকৃতি ক্লোরিণের অন্তব্ূপ। ইহাদের সোডিয়াম যৌগগুলিও 

সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ সামুদ্রিক লবণের মত ব্যবহার, করে। তদুপরি 

বোমাইড ও আয়োডাইড লবণগুলি সমুদ্রেই পাওয়া যায়। সুতরাং অঙ্থরূপধন্মী 

এই চারিটি মৌলকে একই পরিবাবভুক্ত মনে করা যাইতে পারে এবং ইহার! 

হালোজেন নামে অভিহিত হয় । পধ্যায়-স।রণীতেও উহার! একই শ্রেণীতে স্থান 

প|ইয়াছে। হ্ালোজেন হইতে উৎপন্ন দ্িযৌগিক পদার্থ গুলিকে হালাইড বলা 

হয়। এখানে আমর। হালোজেন মৌল চানিটি ও উহাদের প্রধান প্রধান যৌগের 

বিষষ আলোচনা কৰিব। 

০জ্লশভ্িন্। 

চিহ, চা, পাবমাণবিক গুকত্ব ১৯*০০ , ক্রমাঙ্ক _ ৯। 

২২+৯-1 ৫জগল্তিন্ন -ফ্লোবিন সর্বাধিক সক্রিয় মৌল এবং প্রায় সমস্ত 

পদার্থের সহিত ক্রিয়াশীল বলিয়া উহাকে মৌল অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া আদৌ 

সম্ভব নয়। বিভিন্ন যৌগরূপে ফ্লোরিন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটি খনিজ বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য £- 

১। ফ্লুয়োরম্পার (ি10075091), 022 

২। ফ্ুয়োর-আপেটাইট চে0০0:-209006), (হাটি) 30850705)5 

৩। ক্রায়োলাইট (0:0176), বজ৪ঞ1িও 

কোন কোন গাছে এবং জন্তর দাতে ও হাড়ে স্বল্প পরিমাণ ফ্লৌবাইড থাকে । 
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১৭৭১ গ্রীষ্টাব্ধে লে প্রথমে ফ্লুয়োরম্পার ও গাঢ় সালফিউরিক আযাঁসিড 
ফুটাইয়! হাইড্রোফ্লোরিক আাসিড প্রস্তুত করেন। ডেভি প্রথমে উহার সম্যক 

পরীক্ষা! করেন এবং দেখান যে হাইড্রোক্লোরিক আসিডের মত হাইড্রোকফ্লোরিক 

আযাসিড হাইড্রোজেন ও একটি অজ্ঞাত মৌল ফ্লোরিনের যৌগিক পদার্থ । কিস্তৃ 
ডেভি উহ? হইতে ফ্লোরিন মৌলটি পৃথক করিতে সমর্থ হ'ন নাই। পরবর্তী 
বিজ্ঞানীদের ফ্লোরিন আবিষ্কার করার সমস্ত চেষ্টাই বিফলতায় পর্যবসিত হয় । 

তাহার কারণ, ফ্লোরিন এত সক্রিয় যে উহ1 উৎপন্ন হইলেও জল ব1 যে পাত্রে উহা 

উৎপন্ন হয় তাহারই সহিত বিক্রিয়া করিয়া যৌগে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ্-বিশ্লেষণের 
দ্বারা যৌগ হইতে মৌল প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি আছে । কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেও 

হাইড্রোক্রোরিক আসিড হইতে ফ্লোরিন পাওয় সম্ভব হয় নাই। ইহার জলীয় 
দ্রবণ বিছ্বাৎ-বিশ্লেষণে হাইদ্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। আর অনার্জ 

হাইড্রোফ্লেরিক আসিড আদৌ বিদ্বাৎ-পরিবাহী নয়, উপরন্থ উহ! অত্যন্ত উদ্বয়ী 

এবং বিষাক্ত । 

গোর (0০10) প্রথমে দেখান ঘে অনাদ্র হাইফোগ্রেররিক আযসিডে, 

পটাসিয়াম হাইড়োজেন-ফ্লোরাইড (117) ড্বীভৃত হয এবং এই দ্রবণটি 

বিদ্যুৎ-পরিবাহী। প্রাটিনাম-ইবিন্দিয়াম সঙ্কর ধাতুর পাত্রে উক্ত দ্রবণকে 

বিহ্যুৎ-বিশ্লেধিত করিয়া ময়সী। (151015521) ) ১৮৮৬ এুষ্টান্দে সর্বঞ্রথম ফ্লোরিন 

আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অজ্ঞন করেন । 

২২-২ 1 মস শক্রীক্ষা। 2 যঘর্সার ফোরিন প্রস্থাওর পরীক্ষার 
ইতিহাপ-প্রসিদ্ধ। তিনি প্রারটিনামইরিডিয়াম সঙ্গর পার একটি ঢ-নলে এই 

পরীক্ষার্টি সম্পন্ন করেন। টা-নলটির ছুইটি দুখ ফ্ুয়োরম্পার নিম্মিত কর্ক দ্বারা 
বন্ধ কবা হয়। এই কর্কের ভিতর দিয়। সেই একই সঙ্গরপধাতুর দুইটি তড়িদ্ার 

প্রবেশ করান হয় । তভিদ্বার দুইটি নীচের দিকে অনেকট| চ্যাপ্ট। করা ছিল। 

কর্ক-ছুইটির চারিদিকে উত্তমরূপে গালাদ্ার। বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে 

কোনরূপ ছিদ্র না থাকে । উৎপন্ন গ্যাস বাহির হওয়ার জন্য [-নলের দুই পাশে 
দুইটি সরু নির্গম-নল ছিল। একটি বড় পাত্রে এই ঢা-নলটি তরল মিথাইল- 

ক্লোরাইডে ( স্ফুটনাগ্ক - - ২৩০) নিমজ্জিত করিয়! রাখা হয় ( চিত্র ২২ক )। 

পটাসিয়াম হাইড্রোজ্েন-ফ্লোরাইড অনার হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে দ্রবীভূত 



ফ্লোরিন ৩১১ 

করিয়া! [-নলে লওয়া হয়। ভড়িম্বার দুইটি ব্যাটারীর সহিত সংযোগ করিয়া 

দিলেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ স্থ্রু হয় এবং পরা-প্রান্তে (আযানোডে ) ফ্লোরিন পাওয়] 

যায়। প্রচুর পরিমাণ তরল মিথাইল ক্লোরাইডে [0-নলটি নিমজ্জিত রাখিয়। 
উহাকে খুব তল রাখ] হয়; নতুবা হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড উড়িয়। যাইবে। 

2ারানাও ৮2115 + 175 

চিত্র ০»কু -ফ্রোবিন প্রশ্থতি 

[-নলেব যে বাহুতে আনোড থাকিবে তাহার পাশ্বস্থিত নল দিয় ফ্লোরিন 

বাইর হইয়া! আসে । এই ফ্রৌোরিনের সহিত হাইফোফ্লোরিক আামিড অবশ্যই 

মিশ্রিত থাকে । অতঃপর ইহা একটি প্রাটিনাম নিশ্মিত সপিল শীতকনলে প্রবেশ 

করে। এই নলটিও মিথাইল-ক্লোরাইডে রাখা হয়। ইহাতে অধিকাংশ 
হাইক্রোফ্রোরিক আসিড তরলিত হইয়া যায়। তৎপর গ্যাসটি শুল্ক সোডিয়াম 
ফ্লোরাইড-পূর্ণ ছুইটি প্রাটিনাম-বালবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হ্য়। ফলে, 
গ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোফ্রোরিক আসিড হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ ফ্লৌরিন 
গ্যাস পাওয়া যায়। বায়ুর উদ্ধত্রংশের দ্বারা উহাকে প্লাটিনাম পাত্রে সংগৃহীত 

করা হয়। 



৩১২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ইদানীং ডেনিস ভীভার প্রভৃতির হাতে ময়সার পদ্ধতিটির কিছু সংস্কার 
সাধিত হইয়াছে । উহারা কপার-নিশ্মিত ৬-আকৃতির নল ব্যবহার করিয়াছেন । 
নলের মুখ ছুইটিও কপারের ঢাকনিঘ্বারা বন্ধ। ইহাদের ভিতর দিয়! ছুইটি 
গ্রাফাইটের তড়িদ্বার ঢোকান হয় এবং জোড়ার চারিদিক দিমেণ্ট দ্বার! আটিয়া 
দেওয়া হয়। ৬-নলটি আাসবেষ্টসে মোড়া হয। ৬-নলে পটাসিয়াম- 

হাইডোজেন ফ্লোরাইড লওয়া হয় এবং নলটি উত্তপ্ত করিয়া গলিত অবস্থায় 

উহাকে রাখা হয়। গ্রাফাইট ছুইটি ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়! বিছ্যুৎ-প্রবাহ 

সর 

২ 
চিঞ ৩২খ- জ্বিন প%5 

দিলেই তডিৎ-বিগ্লেধণের ফলে আযানোডে ফ্রোরিন উৎপন্ন হয। সাধারণতঃ 

১২ ভোণ্ট চাপে পাচ আাম্পিয়ার বিহ্য-্প্রবাহ দেদ্য। হয়। কপারের সহিত, 

রী ফ্লোরিনেব বিক্রিয়ার ফলে প্রথমতঃ কপার-ফ্রোরাইডের একটি সর উহার 

উপরে পড়ে। ইহাতে কপার আব অর্িক নষ্ট হইতে পারে না। উৎপন্ন 
ফ্লোরিন গ্য'স একটি পার্শবত্তী নল দিয়। নির্গত হয়। তৎপর উহা কয়েকটি শু 

সোডিগাম-ফ্লোরাইড-পৃণ কপাবের ঢ-নল অতিক্রম করে। 'এইভাবে 

হাইড্রোক্লোরিক-আযাসিড-মুক্ত ফ্লোরিন পাওয়া যার (চিত্র ২৯ খ)। 
1 

ই২-২৩ । / গ্রিলেন্ এল্গা 2 ফ্লোরিন একটি তীব্রগন্ধযুক্ত 

,ঈষৎ্-পীত বর্ণের গ্যাস। গ্যাসটি বিষাক্ত এবং বায়ু অপেক্ষ। ভারী । 

ফ্লোরিনের বাসায়নিক সক্তরিয়তা সকলের চেয়ে বেশী। নাইট্রোজেন, 
অগ্নিঙ্জেন ও নিক্িয় গ্যাস ব্যতীত সমন্ত মৌলের সহিত ইহা গ্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত 
হয়। পরোক্ষভাবে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত উহার যৌগ হয়। 



হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ ৩১৩ 

হাইড্রোজেনের সহিত ইহা সাধারণ উষ্ণতায় এবং আলোর অভাবেও 

বিস্ফোর্ণপূর্ববক মিলিত হয়। এমন কি, ইহার হাইড্রোজেন-আসক্তি এত বেশী 
যেঅপর কোন হাইড্রোজেন-যৌগ হইতে ইহা হাইড়োজেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড উৎপন্ন করে £__ 
[8+72-2াা [৭১ +2701-217৭+ 01১ 

275 + 21750) বধ 9095 

অধিকাংশ ধাতৃই ইহার সংস্পর্শে ফ্লোরাইডে পরিণত হয়। গোল্ড, 
প্লাটিনাম ও কপারের ক্ষেত্রে একটু বেশী উষ্ণত। প্রয়োজন হয়। কসফরাস, 

সালফার, আযগ্োডিন, ব্রোমিন, কার্ধন, সিলিকন, আযান্টিমনি, পটাসিয়াম প্রভৃতি 

ফ্লোরিন-গ্যাসে জলিয়! উঠে ও স্ব স্ব ফ্লোরাইডে পরিণত হয় । 

ফ্লোরিন অন্থান্ত হালাইডের সহিত বিক্রিষ। করির়! হ্যালোজেন উৎপন্ন করে 

এ ফ্লোবাইডে পরিণত হইয়া যায় 2 

2101175720৮ 0, 
21২13741755 2111 1)15 ইত্যাদি । 

প্রায় সমস্ত ৫&জব পদার্থ ই ফ্লোবিনে আক্রান্ত হরর এবং কারন টেট্রাফ্লোরাইড, 

হাইগড্রাজেন ফ্রোবাইড ইত্যাদি যৌগ গঠিত হয। কোহুল, তাপিন তেল ইত্যাদি 

ফ্লোরিনের সংস্পশে প্রজ্জলিত হইঘ। উঠে। 

ফ্লৌরিন গ্যাস কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণেব ভিতর দিষ। পপ্রবাভিত করিলে 

ফ্লোরিন অক্সাইড গ্যান পাওয়া যায £_- 

2175 +2খিছ0ান ০7175041150 + 2] 

২২-৪। ভ্াই্ডরোভেল্ন তাক্লাইডঃ হাউভ্রাজেলন্ডিক্ক 
জসযাম্িডঃ না) 

হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিনের যৌগকে হাইডোজেন ফ্লোরাইড বলে। ইহ! 

একটি অক্্-জাতীয় পদার্থ । ইহার জলীষ দ্রবণ হাইড্রোফ্লোরিক আসিড নামে 

অভিহিত হয় । 

*.) প্রস্ততি £ মৌল উপাদান ছুইটিব প্রত্যক্ষ সংযোগেই হাইড্রোজেন 

ফ্লোরাইড পাওয়া যাইতে পারে । 15 +7হ-21011 



৩১৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কিন্ত সচরাচর সীসার বক্ষন্ত্রে ফুয়োরম্পারের সহিত সালফিউরিক আযাঁসিভ 

পাতিত করিয়া হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তৈয়ারী কর] হয় । 

08175 + 175১0, 0৪50, + গা 

পাতিত গ্যাসটি জলে দ্রবীভূত করিলে হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড পাওয়া যায়। 
উহা মোম বা গ্যাটাপাচার বোতলে রাখা হয়। কাচের বোতল ব্যবহার কর! 
যায় না, কারণ ইহার সহিত কাঁচের বিক্রিয়! হয়। 

প্লাটিনাঘের পাত্রে শুফ পটাসিযাম-হাইড্রোজেন-ফ্লোরাইভ উত্তপ্ত করিলে 

উহা বিযোজিত হইয়! যাস এবং হাইড্রোজেন ফ্রোরাইড গ্যাস নির্গত হয়। 

এই গ্যাসটিকে প্রাটিনাম শতকে ঠাণ্ডা করিয়! তরল করা হয় এবং একটি 

প্রাটিনামের পাত্রে রাখা হয। এইভাবে বিশ্বদ্ধ অনাপ্র হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড 

প্রস্তুত করা যায়। 

1117, -17+10) 

সিলভার বা লেড ফ্রোরাইজ হাইড্রোজেন গ্যাসে উত্তপু করিলে হাইড়োছ্ছেন 

গ্রোরাইড পাওয়া যার £-- 

[1১175 +171,-170)+21717 28277411526 +2]1] 

২২-৮ | /হাউক্ডোজেন্ন জ্লালাইজ্েন্ল এরস্ 2 হাইড়োজেন 
ফ্লোরাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস; উহার তরলাঙ্ক মার ১৯৫০ সেন্টিগেড, হতরা" 

অল্প একটু গীতল করিলে উহা! তরল অবস্থায় মাসে। এই তবল পদার্থটি আদ্র 

বায়ুতে ধৃমার়মান হইব থাকে । 

হাঁইডেজেন ফ্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া হাইডরোফ্লোরিক আযাসিডে 

পরিণত হয়। হাইড়্রোফ্লোবিক আসিড একটি মু অক্। ইহ1 বিভিন্ন ক্ষারের 

সহিত লবণ ও জ্রল উৎপাদন করে। গোল্ড, সিলভার, প্রাটিনাম, মারকারি ও 

লে ব্যতীত প্রায় সমন্ত ধাতুই হাইড়োফ্লোরিক আসিডে দ্রবীভূত ত্ইয়। 

হাইডোজেন উৎপন্ন করে। 

[171 1013 স্াতচা+ 1150 21117141767 17019 + 112 
| 21711 2105 £17172 1 132 



হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ৩১৫ 

সিলিকার (বালু) সহিত বিক্রিয়া হাইড্রোফ্লোরিক আাসিভের বিশেষ ধর্ম । 

সিদিক। সিলিকন-টেট্রাফ্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায়, কিন্ত আসিডের পরিমাণ 

বেশী থাকিলে উহা হাইড্রোসুয়ো-সিলিসিক আযাসিডে পরিণত হয়। 

910) 4+ 4 ৪1মাএ +27150) 

১117৭ + 21117 17 591175 

কাচের ভিতর সিলিকা এবং অন্তান্ত সিলিকেট লবণ আছে । হাইড্রোফ্লোরিক 
আযাসিডে উহারা আক্রান্ত হইয। ফ্লুয়োসিলিকেটে বূপাস্তরিত হয়। এইজন্যাই 

হাইডোফ্রেরিক আযাসিড কাচের পাত্রে রাখ! হয় না। 

55805 +011]7- উ৪৪১17784+ 31150 ০৯১ 

এই ক্রিষার সাহায্যে কাচের উপর দাগ কাটা বা অঙ্কন সর্ভব। কাচের 

উপরিভাগ পরিষ্কার করিয়। একটি মোমেব আববণ দেওয়া হম । অতঃপন্ন 

মোমেব উপর একটি সক কলম দ্বার। প্রযোন্গনীয লেখা বা অঙ্কন খোদাই করা 

হম়্। ইহার উপব ভাইঞোয্লোবিক আ।সিড দ্রবণ ঢালিয়া দেওয়া হয় । অঙ্কিত 

স্থানে ম্যাসিড কাচের সংস্পর্শে আসে ও উহাকে আক্রমণ করে, অন্তান্থ স্থান 

মোমে আবৃত থাকে বলিষ। অক্ষত থাকে । মোমের উপব আসিডের কোন 

ক্রিনপ। নাই । যখন খানিকটা কাচ জ্বীভূত হইয়া যায়, আসিড ধুইয়্া ফেল! হয় 

এবং মোম তুলিষ। ফেলা হয়। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইজ গ্যাস দ্বারাও কাচের 

উপর দাগ কাট। সম্ভব। কিন্তু উহাতে অঙ্কন গুলি অনচ্ছ হইয়। থাকে । 

হাইডোক্রোরিক আসি বিভিন্ন অর্দাতব ফ্রোরাইডের সহিত যুত-যৌগিক 
কটি করে। 

1117+1)17, _111)]7। 
21117451174 -175১1776 ইত্যাদি | 

হাইড্রোফ্লোরিক আযাসিড একটি তীন্র বিম। উহা শরীরের উপর পড়িলে 

যন্ত্রণাদাষক ঘা! হয়। ভাইড্রোজেন ফ্লোরাইড প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে 

বাকৃশক্তি রহিত হওয়ার সম্তাবন। থাকে । 

২২-৬। হাইউক্রোতেগেক্তিক আ্যান্িভেল্স পল্লীক্ষা। 2 

কোন ফ্লোরাইডের পরীক্ষ। করিতে হইলে উহা একটি কাচের টেষ্ট-টিউবে 

মালফিউরিক আযাসিডের সহিত উত্তপ্ত করা হয়। টেষ্ট-টিউবের মুখে একটি 



৩১৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কাচ-দণ্ডে এক ফোটা জল্ল ধরিলে উহা প্রথমে ঘোল। হইয়৷ পরে শক্ত হইয়! 

যাইবে । যেমন £-- 

(0০275 + 7155004- 0০8১09++ 27৮ 

9105+4ঢ ঢা 517 + 21750 
39174 + 417 2509 » 217 ৪9166 +174510)5 

হাইড্রোফ্রোরিক আযাসিড টেষ্ট-টিউবের কাঁচের সহিত ক্রিয়ার ফলে 31774 

উৎপন্ন করে। ইহা গ্যাস অবস্থায় বাহিরের জলের সংস্পর্শে আসিলেই 

[ন7,310,-এর উৎপত্তি হয়। [11,910 জলে জখিব। কঠিন হয়। 

ব্যবহার £ (ক) কাচের উপর লেখার জন্য ইহা সর্বদ। ব্যবহৃত হয। 

(খ) কোহল-শিল্পে বীজবারক হিসাবে ইহাব ব্যবহার আছে। (গ) সোডিয়াম 

গ জিঙ্ক ফ্লোরাইড কাষ্ঠশিল্লে প্রযোজন। 

ক্লোজিশ 

চিহ 01. পাবমাণবিক গুকহল ৩৫"৫ এমাঙ্ক- ১৭ 

মৌলাবস্থার ক্লোরিণ প্রকৃতিতে থাকে ন|। উহার প্রকৃতিলন্ধ যৌগপগুলির 

মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড (1801) এবং পটাসিয়াম ক্রোরাইড (7১01) 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য | সমুদ্রের জলে ও লবণের খনিতে যথেষ্ট সোডিয়াম 

ক্লোরাইড আছে । জার্মানীর গ্রাস্ফার্ট তুপে পটাসিয়াদ ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 

২৯-০।) শ্রস্তভিঃ (১) ল্যাল্লেউল্সী  শজ্বভি £ 

ল্যাবরেটারীতে সর্বদা ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বাব। হাইডোক্রোবিক আসিড 

জারিত করিয়া ক্লোরিণ তৈয়ারী করা হয়। 

1702 +41701- 18017015 + 015 +21156) 

একটি কৃগীতে কিছু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইভ [বা পাইরোলুমাইট খনিজ্ঞ 

(14:05) ] এবং গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক আসিড লওয়া হয়। কুপীটি একটি 
কর্ক ছারা বন্ধ থাকে । এই কর্কের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি 

নির্গম-নল লাগান থাকে । দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের প্রাস্তটি আাসিডে 

ডূবান থাকে । কুপীটিকে অতঃপর তারজালির উপর রাখিয়া 'আন্তে আস্তে 

তাপিত করা হয়। ইহাতে ক্লোরিণ গ্যাস উৎপন্ন হয়। বস্ততঃ এই রাসায়নিক 



ক্লোরিণ ৩১৭ 

বিক্রিয়াটি ছুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড 
ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই-ক্লোরাইডে পরিণত হয়, পরে উত্তাপে উহা ভাঙ্গিয়! ম্যাঙ্গানাস 

ক্লোরাইডে রূপাস্তরিত হয়। 

21/1105+ 87 01-214701৩ + 015 + 4150 
2171019৯205 + 015 

চিএ ২২গ--ল'ববেউবাতে কোবিণ-প্রস্থতি 

উৎপন্ন ক্লোরিণ একটি গ্যাম। উহা নির্গম-নল দিয়া বাহির হইতে থাকে | 

উহার সহিত কিছু হাইড্রোক্লোরিক আসিড গ)াস এবং জলীয় বাষ্প মিশ্রিত 

থাকে । নির্গত গ্যাসটিকে অতঃপর জল এবং গাঢ় 21550)+ পুণ ছুইটি গ্যাস- 

ধাবকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। ইহাতে উহার 7701 এবং জলীয় বাষ্প 

দূরীভূত হয়। ইহার পর ক্লোরিণ বায়ুর উদ্ধাত্রংশের ছার! গ্যাস-জার বা অন্য 

কোন পাত্রে সঞ্চিত কর] হয ( চিত্র ২২গ)। 

হাইড্রোক্লোরিক আমিডের পরিবর্তে ম্যার্গানিজ ডাই-অক্মাইডের সহিত 

সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গাঁড় সালফিউরিক আযাসিড উত্তপ্ত করিলেও ক্লোরিণ 

পাওয়া যাইবে । কারণ গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভ [201 হইতে হাইডৌ- 

ক্লোরিক আসিড উৎপন্ন করে এবং উহা! 21105 ছার] জারিত হয়-- 

৪ 01+ ল১০০,- লন 0] + বি্া90+ 
2501+ 37550,+ 8150৯ 2505 +145905+20150+ 01 
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এই পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ য্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্মাইড দবার। 

জারিত হইয়াছে। হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড হইতে হাইড্রোজেন বিচ্যুত করিয়া 
এই জারণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে । অন্যান্য জারক-দ্রব্যের সহিত গাঢ হাইড্রো- 
ক্লোরিক আযাসিভ উত্তপ্ত করিলেও অনুরূপ জারণ-ছারা ক্লোরিণ পাওয়া যায়। 

পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট, লেড ডাই-অক্মাইড, নাইট্রিক আ্যাস্ডি প্রভৃতি এইজন্য 

ব্যবহার কর! যাইতে পারে £- 

1৯ 2012005 + 14170172101 +267015 +271750+ 3012 

1005 + 47101 5: 10001১+ 21156) + 013 

[7১০১ + 31101 ল 0901 4+ 21120) + 015 

স্বাভাবিক উষ্ণ্র ন পট।সিয়াম পারম্যার্থীনেট (কঠিন অবস্থায়), ব্রীচিং পাউডার 

প্রভৃতি হাইড়ের্ £াবিক আমিডকে জারিত করে-_ 

2117.:)5+161701-এা01+20110015+ 81150 ৯508 
০৪০512 +21101 70801270157 1156) 

(৯) ভাউড্রোক্লোরিক আ্িড এবং অন্তান্ত ধাভব পৌোবাইডেব দ্রবণের 

বিদ্যুৎ-বিগ্লেশণ দ্বারাও ক্লোবিণ প1ওয়। যাইতে পারে।  বস্ৃতঃ বন্ঈমানে 

অধিক পরিমাণ ক্লোরিণ প্রয়োজন হইলে সব্দদাই উহ সোডি্যাম ক্লোরাইড 
দ্রবণের তডিহবিযোজন দারা গ্রস্থত করা হষ। 

21710175175 01১: 80 84017 

 আনোডে ক্যাখোডে 
। 26177509159 726 (2 +6- 8 
ৃ 2784 2116) 

₹2507+115 

গলিত ধাতব ক্রোরাইডের বিদ্যুত্বিশ্লেষণেও ক্লোরিণ পাওয়া যায । যথ| 2 
[১1060191৬15 + 012 

(৩) কোন কোন ধাতব ক্লোরাইড উত্তপ্র করিলে উহার! বিষেজিত হইয়! 
ধায় এবং ক্লোরিণ পাওর। যায়। 

2014 7 [১০02 1+ 015 5 177 2092 

শিল্প-পদ্ধতি ৪ অনেক রকম রাসায়নিক শিল্পে ক্লোরিণের প্রয়োজন হয়। 
এইক্সন্ঠ প্রচুর পরিমাণে ইহা প্রস্তত করিতে হয়। অধিক পরিমাণ ক্লোরিণ 
উৎ্পাদনে তিনটি বিভিন্ন প্রণালী 'প্রয়েগ কর] হইয়াছে । 
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২২-৮। (১ খওওস্েজ্ডন্ন শ্রণাক্লী (51070. 1999988) 3 
ইহাঁতে হাইড্রৌক্লোরিক আসিভকে পাইরোলুসাইট খনিজ দ্বারা জারিত করা হয়। 

17705 + 41101711015 + 015 +21150 

এই বিক্রিয়াতে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের অর্দেকট| ক্লোরিণ মৌল হিসাবে 
পাওয়া যায়। অপর অর্ধেক ঠ01,এ পরিণত হইয়া যায়। [11,015কে 

পুনরায় জারক পদার্থে পরিণত করিতে পারায় এই প্রণালীটি ক্লোরিণের শিল্প 

হিসাবে সার্থক হইয়াছে । উৎপন্ন 217)015 ভ্রবীভৃত থাকে । উহাকে প্রথমে 

একটি ট্যাঞ্চে লইয়া উহাব সহিত ঢুণাপাথর 05075500120, (58005) মিশান হয় । 

ইহাতে উহার সঙ্গে যে সমস্ত আসি থাকে তাহা প্রশমিত হইয়া যায় এবং 

অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ (যেমন) 7601% ) অপঃক্ষিপু হইয়া যায়। ট্যান্েৰরে 

উপর হইতে পরিক্কার ১৫1701১ দ্রবণটিকে অপর একটি প্রকোষ্টে লইযা আস! হয় 

এবং উহাতে যথেষ্ট গোল।-টণ (2011 ০£ 11000) মিশান হয়। সঙ্গে সঙ্গে উহার 

ভিতবে বাতাস "ও ষ্টাম পরিচালন! কর হয। , ইহাতে 217015 জারিত হইয়| 

শেষ পর্যান্থ ক্যালসির়াম-ম্যাঙ্গানাইটে পরিণত হয এবং গাদের মত নীচে জমিতে 

থাকে । ইহাকে “গয়েলডন-মাড” বল। হয । হাইড্রোক্লোরিক আসিড জারি 

কবার জন্য উহা পুনরার ব্যবঙ্গত হয়। 

1701, + 00011)১ -1100011)১+ 001, 
211110017)5 + 208(6)71)5 + 05 7 26095110095 + 41150 

070 +01101- 09015 + 1015 + 01১+ 31150 

সর্বদাই [:.015কে ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানাইটে পরিণত করিয়। লওয়ার কলে 

প[ইরোলুমাইটের ব্যয় অনেক কম হয। 

এই প্রণালীতে অপেক্ষারুত বিশ্বদ্ধ এবং গাঢ় ক্লোরিণ পাওয়া গেলেও 

হাইড্রোক্লোরিক আমিডের মাত্র এক-ভঁতীযাংশ ক্লোরিণ মৌল অবস্থায় পাওয়। 

সম্ভব। উপজাত 0৪015এর কোন ব্যবহার নাই । এই কারণেই বর্তমানে 

এই প্রণালীটির আর প্রচলন নাই। 

৮ ২২-৯১। (0) ভিন্ষতম্থ্ল্ এপাজ্লী (1098 ০01)+5৪ 1১109985) 2 এই 

পদ্ধতিতে কপার ক্লোরাইড গ্রভাবকের উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেন দ্বার 

হাইড্রোক্রোরিক আমিডকে জারিত করিয়া ক্লোরিণ প্রস্তুত করা হয়। 
41301 0১-2015 + 27150 +28000 081. 
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সালফিউরিক আযাসিভ ও খাগ্লবণ উত্তপ্ত করিয়া! হাইড্রোক্লোরিক আ্াসিড 

গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বদ্ধ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড গ্যাসের 
সহিত উহার চরিগুণ আয়তন বাতাস মিশ্রিত করা হয়। গ্যাস-মিশ্রণটিকে 

অতঃপর একটি তণ্ত-প্রকোষ্ঠে কতকগুলি সর লোহার নলের ভিতর দিয়! প্রবাহিত 
করিয়া! উহার উষ্ণতা ২০০০ সেন্টিগ্রেড করা হয়। ইহার পর, আংশিক উত্তপ্ত 
গ্যাসমিশ্রণটি বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে । লৌহনিশ্মিত প্রায় ১৫-২০ ফিট 
উচ্চ স্তস্ভের মত এই বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠগুলিতে কিউপ্রিক-ক্লোরাইড ভ্ববণে সিক্ত 

ঝামাপাথর ৪৫০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাষ রাখা হয়। ইহার সংস্পর্শে আসিয়৷ 

চিএ ২৯ ডিকনেব কে ।বিণ 

হাইড্রোর্লোরিক আযাসিড বাতাঁসেব অক্সিজেনে জারিত হয় । নিম্নলিখিত পিক্রিক্সা- 
সমূহ সংঘটনের ফলেই ক্লোরিণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

+46৮০৮6015 » 20০050015 + 201) 

2045015+0১ -204500, 
2০0206515 7+ 2001৯408015 4 21250 

41101+05 -2015+ 2050. 

হাইড্রোক্লোরিক আাসিড গ্যাসের শতকরা প্রায় ৭* ভাগ এই ভাবে জারিত 

করা সম্ভব। উৎপন্ন ক্লোরিণের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন, টীম, 
অপরিবর্তিত 1101 মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ওয়েলডন ক্লোরিণের মত ইহ] বিশুদ্ধ 

এবং গা নয়। বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার পর গ্যাসমিশ্রণাটকে জল 

ও গাঢ় [35504 দ্বারা ধৌত কর হয় । এইভাবে 201 এবং জল-মুক্ত ক্লোরিণ 
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পাঁওয়। যায়। ডিকনের গ্রণালীতে হাইড্রোক্লোরিক আযালসিডের প্রায় সমস্তটুকু 
ক্লোরিণই মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়। এই জঙ্যই ওয়েলভন প্রণালীর তুলনায় 
ডিকনের ক্লোরিণ স্বল্পব্যয়ে পাওয়া সম্ভব | ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারীর 

পক্ষে ডিকনের ক্লোরিণ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার কর যাইতে পারে । 

*/২২২-৯০। ভ্ভড়ি্-ভ্রিঙ্েঅপ-স্পক্ধভি 3 বর্তমানে সমস্ত ক্লোরিণই 
সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল আংশিক 
বাম্পীভূতত করিয়া ফেলিলে লবণের একটি গাঢ় দ্রবণ পাওয়া ষায়। ইহাকে 
লবণোদক বা “ত্রাইণ” বলে। ইহার ভিতর দিয়া বিছ্যুত্প্রবাহ দিলে সোডিয়াম 

ক্লোরাইড বিষোজিত হইয়া আনোডে ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়। এই ক্লোরিণ বিশুদ্ধ, 

গাঢ় এবং সহজপ্রাপ্য । কাচামালও বেশ স্থলভ । এইজন্যই ওয়েলডন ও ডিকন 

প্রণালী লোপ পাইয়াছে। কষ্টিক সোডার প্রসঙ্গে এই পদ্ধতিটির বিস্তারিত 

আলোচন। করা হইবে । 

২২-৯৯। (ক্লোক্রিশেল্র প্রন্মঃ ক্লোরিণ একটি হরিতাভ-পীত 

” বর্ণের গ্যাস। বাতাস অপেক্ষা উহা অনেক ভারী, বাম্প-ঘনত্ব- ৩৫*৫। 

গ্যাসটির একটি তীব্র অপ্রীতিকর গঞ্খ আছে এবং উহা! একটি বিষ। শরীরের 

ত্বক ব। শ্লৈশ্মিক ঝিলীকে ইহ মারাগ্রকভাবে আক্রমণ করে। ইহা জলে 
অনতিদ্রবণীয়। শীতল অবস্থায় অল্প চাপেই ক্লোরিণ তরলীভৃত হয়। 

ক্লেরিণের রাসায়নিক সক্রিয়ত। সমধিক । 

(১) বহু মৌলের সহিত ক্লোরিণ প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হইয়া ক্লোরাইণ্ড উৎপন্ন 
করে। আয়রণ, মারকারি, জিঙ্ক, আালুমিনিয়াম প্রন্তি উহাদের ক্লোরাইভে 
পরিণত হইয়! যায় । 

217৩ + 3015 -277509 24১] + 3005 2,১10, 
] [8+015-778015. ইতাদি। 

ফসফরান, আর্সেনিক, আার্টিমনি, কপার, সোডিয়াম প্রভৃতি ক্লোরিণ গ্যাসের 

. সংস্পর্শে প্রজলিত হইয়া উঠে এবং উহাদের ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। আলো! ও 
তাপ সহকারে এই সকল বিক্রিয়। নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং ইহাদের দহন-ক্রিয়। বলা 

যাইতে পারে । ক্লোরিণ গ্যাসটি নিজে অবশ্ত দাহা নয়। 
2171 5019.-20015, 2774 30919 »০ 20018 

290 + 5019 ₹ 2990], 2৪ + 0157 2501 ইত্যাদি। 

১ 
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(ক্লোরিণ গ্যাসটি যদি অতিরিক্ররূপ শুফ অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনার্ 
হয় তাহা হইলে ক্লোরিণের সহিত কপার, জিঙ্ক প্রভৃতির সহজে ক্রিম হয় না) 

(২) ক্লোরিণের হাইড্রোজেন-আ'সক্তি খুব বেশী । 

একেবারে অন্ধকারে স্বাভাবিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের সংযোগ 
ঘটে না। কিন্তু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের মিশ্রণ যদি শ্বল্লালোকে রাখা যাস 
তবে আস্তে আন্তে হাইড্রোক্লোরিক আযামসিভ উত্পন্ন হয়। হুর্যালোকে এই 

সংযোগটি বিস্ফোরণ পূর্বক সম্পাদিত হইয়! থাকে। একটি হাইড্রোজেনের 
জলস্ত শিখ। ক্লোরিণের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা জলিতে থাকে এবং. 

হাইড্রোক্লোরিক আসিড ভইতে থাকে । সমাযতন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ 
গ্যাসের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দ্রিলে বিস্ফোরণ হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক আসিড 

উৎপন্ন হয় । 

[1,+01,-210 

ক্লোরিণ অন্থান্ত যৌগের মধ্যস্থিত হাইড়োজেনের সহিতও সংযুক্ত হইয়া 
হাইড্রেক্লোরিক আসিডে পবিণত হয়। যেমন, একটি তাপিণ-তৈলসিক্ত ফিল্টার , 

কাগজ ক্লোরিণ গ্যাসের ভিতর ছাড়িয়া দিলে উহা জলিষা উঠে এবং কার্নে 

পরিণত হয়। বিকিফার ফলে [701 পাওয়া ঘায়। 

0,.7)০4+801১-100+ 10701 

(৩) হাইড্রোজেনের প্রতি এই আসক্তির ফলে ক্লোরিণের জারণগুণ দেখ 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লোরিণ সোজাস্থজি যুক্ত হইয়। পদাথকে জারিত 
করে 2 26015 + 015 -27০05 

97015 + 015 - 3001, 

আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে হাইড্রেজেনকে স্থানচুযত করিরা ক্লোরিণ 
পদার্থটিকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক আযমিডে 
পরিণত হয় £-_ 2 ও +3015- 5 +6170] 

[,9+015-5 +2]701 

ক্লোরিণ জলের সাহায্যে কোন কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন যুক্ত করিয়াও 
উহাদগিকে জারিত করিতে পারে :__ 

01,+2[7,0+9০0৯-21101+ 9০, 



ক্লোবিণ ৩২৩ 

(৪) ক্লোরিণ ব্রোমাইভ ও আয়োভাইড হইতে যথাক্রমে ক্রোমিন ও 

আয়োডিন উত্পাদন করিতে পারে £-- 

2ারাড়া+ 015-280011+ 3হহ | 21 015-2014+15 

(৫) কোন কোন অধাতব অক্সাইডের সহিত ইহা সোান্থুজি যুক্ত হইয়া 
যুত-যৌগিক উৎপাদন করে :__ 

20 + 015-2100..--. (নাইট্রোসিল ক্লোরাইড ) 
30১ + 015 _ 3050015----(সালফিউরিল ক্লোরাইড ) 
00+ 015 00015.--- (ফস্জিন ) 

[ প্রাণিজ অঙ্গার প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিলে সংযোগটি সহজে নিষ্পন্ন 

হয়।] 

(৬) ক্রোরিণের জলীয় দ্রবণ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে ক্রমশঃ হাইড্রোক্লোরিক 

ও হাইপোরক্োরাস আযাসিডে পরিণত হয়। শুর্ধযালোকে ইহ! অধিকতর দ্রুত 

সম্পন্ন হয় এবং তীত্র আলোক সম্পাতে জল হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়। 
(19 +1750)7-1101+170901. 70141709017 21701+ 0, 

* অথবা, আলোকের সাহাযো, 2015 +2750--4701+ 05 

বরফের মত শীতল জলে ক্লোরিণ দিলে উহা হইতে ক্লোরিণ হাইড্রেট 
01,,81150 কেলাসিত হয। 

(৭) বিভিন্ন ক্ষারক দ্রব্যের সহিত ক্লোরিণের বিক্ুমা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

ক্ষারকের লঘু দ্রবণের সহিত ক্লোরিণ স্বাভাবিক উষ্ণতায় বিক্রিয়। করিয়া 

ক্লোরাইভ ও হাইপোক্রোরাইট উৎপন্ন করে। কষ্টিক সোভার লঘু দ্রবণ স্বাভাবিক 
উষ্ণতায় ক্লোরিণের সাহায্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইটে 

পরিণত হয় 
019 + 22017 7 201 + 50014 1150) 

কিন্তু উষ্ণত! বৃদ্ধি করিলে হাইপোক্লোবাইট লব্ণণ্টলি বিযোজিত হইয়া 
ক্লোরেট লবণে রূপান্তরিত হইয়! যায় । 

38000 ₹ 20105 + 2201. 

স্থতরাং অধিকতর উষ্ণতায় অতিরিক্ত ক্লোরিণ যদি ক্ষারকের গাঢ় দ্রবণ 

প্রবাহিত করা যাত্ তাহা হইলে ক্লোরাইড ও ক্লোরেট লবণের উৎপত্তি হয়। 
হাইপোক্লোরাইট পাওয়া যায় না। 

301+60ল » 5801+ বিক0105 + 3750 



৩২৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হাইপোক্লোরাইট ও ক্লোরেট লবণসমূহ সাধারণতঃ এইভাবেই তৈয়ারী 
করা হয়। 

চণের জলও ক্ষারকের দ্রবণ। স্বতরাং ক্লোরিণের সহিত উহারও এরূপ 
বিক্রয়! ঘটে । 

কম উষ্ণতায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ ক্লোরিণের সহিত, 

2015 +20900977)9 _ 09012 +05(901)এ + 2720) 

এবং গরম চুণের জলে অধিক পরিমাণ ক্লোরিণ দিলে, 

6015 +609060177)5 _5080015 +0900109)5 +61720 

প্রায় 40” সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কলিচুণের উপর ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত 

করিলে ইহা ব্রীচিং পাউডারে পরিণত হয় £__ 

012 +08(017)5 - 05(0001)01+1750 

(৮) সাধারণ জৈব রওসমৃহকে ক্লোরিণ বিরঞ্রিত করিয়া থাকে । রঙ্গীন 
ফুল বা পাতা অথবা রঙ্গীন বস্ত্রথণ্ড ক্লোরিণপূর্ণ গ্যাসজারে রাখিয়া দিলে উহারা 

সাদা হইয়! যায়। কিন্তু বিশ্ুক্ষ ক্লোরিণের বিরঞন-ক্ষমতা৷ নাই। সম্পৃণ শির্জল 

ক্লোরিণের এই ধশ্মটি নাই। ক্লোবিণ বস্ততঃ প্রথঘে জল হইতে জারমান 

অক্সিজেন উৎপাদন করে। এই জায়মান অঞ্সিজেন রউসমৃহকে জারিত করিয়! 

গাদাকরে। সুতরাং ক্লোরিণ জারণ-ক্রিয়া দারা বিরঞ্জন করে। 

015 +7120-৯21701+0 

ছাপ] কাগি অবশ্য ক্লোরিণে বিরঞ্িত হয় না, কারণ ছাপাকালিতে কারন 

থাকে, উহা জায়মান অক্সিজেনের রাও জারিত হয় না। 

২২-৮২। প্োলিতশেন্র সপন্রীক্ষা! ২ ট্টার্চ ও পটাপিয়াম আয়োডাইড 
দ্রবণে সিক্ত একটি কাগজের ট্রকর। ক্লোরিণ গ্যাসে বা! উহার জলীয় দ্রবণে দিলে 

উহ! নীল হইয় যায়। ইহা দ্বারাই সাধারণতঃ ক্লোরিণের পরীক্ষা করা হ্য়। 

ব্যবহার 2 (১) ক্লীচিং পাউডার প্রস্তুতিতে ক্লোরিণের বহুল ব্যবহার হয়, 
বর্তমানে হাইড্রোক্লোরিক আসিভও ক্লোরিণ ও হাইড্রোজেন সংযোগে প্রস্তুত করা 

হন্ব। এতঘ্যতীত ক্লোরোফর্ম, ব্রোমিন, ক্লোরেট প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য 

তৈয়ারী করিতে ক্লোরিণ ব্যবহৃত হয়। (২) ফস্জিন গ্যাস, ম্াষ্টার্ড গ্যাস 



হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ৩২৫ 

প্রভৃতি যুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিষাক্ত গ্যাঁস তৈয়ারী করিতেও ক্লোরিণের প্রয়োজন । 
(৩) খনিজ হইতে ন্বর্ণনিষ্কাশনে এবং কাগজ শিল্পে, কাঠ, খড় ইত্যাদির 
বিরঞ্জনেও ক্লোরিণ ব্যবহৃত হয়। (৪) বীজবারক হিসাবে উহার ব্যবহার 

আছে। পানীয় জল অনেক সময় ক্লোরিণের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা হয়। 

হাইইক্রোভেকম্ন ক্রোল্পাজ্ভ 

€হাইক্্রোক্রোলিক জ্যাস্িভ, 01) 

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের এই দ্বিযৌগিক পদার্থাটকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় 
একটি গ্যাসবূপে পাওয়! যায়। উহা অস্ত্র জাতীয় এবং জলে অতীব দ্রবণীয়। 

গ্যাস অবস্থায় ইহ্ণকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডভ গ্যাস 

বলে। জলীয় দ্রব্ণটি হাইড্রোক্লোরিক আযসিড । 

২২-২০। -/শ্রস্ভভি £ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £__সাধারণতঃ 
ল্যাবরেটরীতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সালফিউরিক আাসিডের বিক্রিয়ার 

দ্বারা ভাইড্রোক্লোরিক আাসিড প্রস্তত কর! হয়। একটি কৃপীতে খানিকটা খাদ্য 
লবণ লওয়1 হয়, কৃপীটির মুখ কর্ক ঘর] বন্ধ করিয়| দেওয়। হয়। এই কর্কে একটি 
পীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গঘ-নল সত্যুক্ত থাকে । দীর্ঘনাল-ফানেলের মধ্য 
দিয়। গাঢ় সাঁলফিউরিক আযাসিড ঢালিয়। দেও] হ্য, যাহাতে সমস্ত সোডিয়াম 

ক্লোরাইড উহাছারা আবৃত হইয়া! যায় এবং ফানেলের প্রান্তটি আযাসিডে 

নিমজ্জিত থাকে। পদার্থ ছুইটি মিশ্রিত হইলেই হাইড্রোক্লোরিক আযসিড 

গ্যাস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। ইহার পর কুপীটিকে তারজালিতে 

রাখিয়। অল্প অল্প তাপিত কর] ভ্য় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্যাস প্রস্তুত 

করা যায়। 

1ব৪01+ 7550, -19750++ 20 

১৫০০-২০০০ সেট্টিগ্রেড পধ্যস্ত উষ্ণতায় উক্ত বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। অধিক 

তাপ প্রয়োগে উষ্ণতা! £০০* সেট্টিগ্রেডের উর্ধে তুলিল্লে আরও হাইড্রোক্লোরিক 
আযাসিড পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ তাহ! কর। 
হয় না। | 

ব৪া390++ 015 ০450*+ 701 



৩২৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

নির্গম-নল দিয়া যে গ্যাস বাহির হইয়। আসে উহাকে গাঢ় সালফিউরিক 

আযাঁসিড-পূর্ণ একটি গ্যাস-ধাঁবকের ভিতর দিয়! পরিচালিত করিয়া অনার্জ করা 
হয়। পাঁরদের উপর অথবা বাষুর উর্ধত্রংশের দ্বার। গ্যাসজারে এই অনার গ্যাস 
সংগৃহীত হয় । 

পক্ষান্তরে, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড দ্রবণের প্রয়োজন থাকিলে কৃপী হইতে 
নির্গত গ্যাসটি একটি খালি বোতলের ম্ধ্য দিয়! প্রবাহিত করাইয়া নল-যোগে 
একটি জলের পাত্রে প্রবেশ করান হয় (চিত্র ২২উ)। এই নলের শেষে একটি 

ফানেল যুক্ত থাকে এবং ফানেলটি জলের সমতলে রাখা হয়। ইহার কারণ, 
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। যে গতিতে গ্যাসটি উৎপন্ন হ্য় 

তাহার চেয়ে জ্রতগতিতে উহা! দ্রবীভূত হইয়া! যায়। স্থৃতরাং নল বাহিয়া৷ জল 
উপরের দিকে উঠিয়া উত্তপ্ত কৃপীতে ঢুকিতে পারে । তাহাতে কাচের কুপীটি 

চিত্র ২২৩-_হাইড়োক্লে।রিক আসিড প্রস্তুতি 

ফাটিয়। যাইবে । ফানেলটি থাকিলে অত সহজে জল উঠিতে পারে না। তবুও 
সতর্কতা হিসাবে মধ্যস্থলে একটি খালি বোতল রাখা হর। যদ্দি কোনক্রমে 

জল উঠিয়। যায় তবু উহা সোজাম্বজি কৃপীতে না গিয়া মধ্যস্থিত বোতলে 
জমিবে। 



হালোজেন গোষ্ঠী ৩২৭ 

থাগ্ধ লবণের পরিবর্তে অস্তান্ত কোন কোন ধাতব ক্লোরাইড হইতেও সাঁলফিউরিক আমিডের 

সহাযো হাইড়োজেন ক্লোরাইড প্রস্তুত কর! যায়। সুলভ বলিয়াই সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবজত হয় 
৪০1,+,50,-0%১০0,+গাণে 
[01+7,50২-৮001509,+701 

2/5101১+27590+-4১15,(50,)৯+67870]1 ইতাদি। 

অধাতব কোন কোন ক্লোবাইড '€ অক্িক্লরাইডের আর্দ্র-বিষ্লেষণেও তাইড্রোক্লোরিক আসিড 

গাওয়া যায় 2. 

[৮01,+97,0 » 11,10,+3ঢাণে 
৭101) + 27,025 3105+41701 
7১0)01,+21,0 » 7১0,+9701 
50)৫1,+2[750 5 [1,50৯+2001 ইভাদি। 

শিল্প-পন্ধতি £ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের বনুল প্রয়োগের জন্য প্রচুর 
পরিমাণে উহ! প্রস্তুত কবা প্রধোজন হয়। এইজন্য মোটামুটি ঢুইটি উপাদ্ 

অবলঘ্বিত হয় । 

২২-৯৪। ৫ললল্রাহ্হা শ্রশাল্নী 2 ইহা বস্তুতঃ ল্যাবরেটরী 
- পদ্ধতিরই বুহৎ্-সংস্বরণ। পরপর ছুইটি সংবুত-চুল্লীতে (20811৩ 0180৪) লবণ 
ও সালফিউরিক আযাসিড একত্র লোহিত-তপ্র করিয়া, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড 
গস তয়ারী কর! হয়। 

প্রথম চুলীটি ঢালাই লোহার তৈয়ারী, অনেকট1 বড় একটি কড়াইয়ের মত। 
দ্বিতীয়টি চতুক্ষোণারুতি একটি বাঞ্জের অন্ঠরূপ এবং অগ্রিসহ মুত্তিকায় প্রস্তুত। 
দুইটি চু্মীরই পাথর বা 'অগ্রিসহ-মৃত্তিকাশিশ্মিত ঢাকৃণী আছে এবং হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইডের বহির্গমনের জন্া পাথর ব| মাটির নির্গম-নল আছে। ধাতুর নল বা 

ঢাক্নী আযসিড-বাম্পে অব্যবহাধ্য । দ্বিতীষ চুল্সীটির শেধপ্রান্তে কয়ল1 প্রজলিত 

করিয়া উত্ত!প দেওয়া হয়। উহার উত্তপণ গ্যাস প্রথমে দ্বিতীয় সংবৃত চু্সীর 
চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে উত্তপ্ত করিয়া ভোলে । পরে উহ! বাহির 

হইয়| যাওয়ার পথে প্রথম চূলীটিকেও উত্তপ্ত করিয়া যায়। ফলে, প্রথম চুজীটির 
আভ্যন্তরিক উষ্ণত! প্রায় ২০০০ সেন্টিগ্রেড এবং ছিতীঞ্জটির প্রায় ৬০০০ সেন্টিগ্রেড 

থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ লবণ ও গাঁ সালফিউরিক আযাসিড প্রথম চুলীতে 
দেওয়া হয়। এখানে খানিকটা সোডিয়াম ক্লোরাইভ সোডিঘ্বাম হাইডোচে 
সালফেটে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উখিত হয়।' 

1801+107550+- বি2290,+1101 



৩২৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বিক্রিয়া-শেষে লবণ ও আাঁসিড সালফেটের তপ্ত মিশ্রণটি একটি দ্বারের ভিতর 

দিয়া পার্খবর্তী দ্বিতীয় চুল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এইখানে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ 
হইয়া আরও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে £__ 

বি2া7১০4 + 1201 7 ৪৪০0 +1701. 

এইব্ধপে বিক্রিয়াটি শেষ হইলে উত্তপ্ত অবস্থাতেই গলিত সোডিয়াম সালফেট 

এই চুল্লী হইতে বাহিব করিয়া সংগ্রহ করা হ্য। চুল্লীর অভ্যন্থর ঠাণ্ডা হইয়া 
গেলে উহা জমিয়া যায়; ফলে উহ1 বাহির করা স্থকঠিন হয়। বাজারে ইহা৷ 
গ্নিবার লবণ” নামে পরিচিত এবং কাচ ও অন্যান্য শিল্পের জন্থ বাজারে ইহার 
যথেষ্ট চাহিদা আছে। বস্ততঃ লে-ব্রাঙ্ক পদ্ধতিটি সোডিয়াম সালফেট প্রস্তৃতির 
জন্যই প্রথমে উদ্ভাবিত হয়। 

দুইটি চুল্লী হইতে বে হাইড্রেজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয় উহ! জলে 
দ্রবীভূত করিয়া হাইড্রোক্লোবিক আসিড কর। হয়। একটি দীর্ঘ শীতক-নলের 

ভিতর দিয়া চালন] করিয়! গ্যাসটিকে প্রথমে ঠা করা হয়। তৎপর উহ1 একটি 

কোকপৃণ টাওয়ার অতিক্রম করে। ইহাতে গাসটি ভাসমান পুলিকণ বা অন্যান্ত 
কঠিন পদার্থ হইতে মুক্ত ও পরিস্রত হইয়া যায। এই গ্যাস তখন পরপর উলফ- 
বোতলের আকৃতি অনেকগুলি পাথরের বা “ভিট্রিয়োসিল" বোতলের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত হয়। এই বেতিলগুলির প্রান অদ্ধেক জলে পূণ থাকে এবং এই জল 

ধারে ধীরে একটি বোতল হইতে উহার পৃর্ববর্ত। বোতল সাইফন-সাহায্যে 
প্রবাহিভ হইতে থাকে । অন্যদিকে গ্যাস ক্রমাগত একটি বোতল হইতে দীর্ঘ 
শীতক-নল দিয় পরবন্থী বোতলে প্রবাহিত হইতে থাকে । জল ও গ্যাসের দুইটি 
বিপরীত প্রবাহ প্রতিষ্টি বোতলের মদ্যে মিলিত হয় এবং যথাসম্ভব গ্যাস ভলে 
দ্রবীভূত হইয়। হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। এই জল বা লঘু আযসিডের 
প্রবাহ যতই চুলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই উহাতে আযাসিভের গাঢ়ত্ব 
বাড়িতে থাকে । যাহাতে গ্যাস সহজে অধিকতর দ্রবীভূত হইতে পারে সেই জন্য 
বোতিলগুলি ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত রাখা হয়। বোতলের শ্রেণী অতিক্রম 
করিয়া গ্যাস সর্বশেষ একটি টাওয়ারে প্রবেশ করে। ইহা কাচের বল ব। 

ইটের টুকর দ্বারা ভঞ্তি থাকে । উপর হইতে টাওয়ারে একটি জলের ধার! 
প্রবাহিত কর! হয়। বোতলে যদি সমস্ত গ্যাস দ্রবীভূত না হয় তবে এখানে 
উহা! সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হইয়া! লঘু-হ।ইড়োক্লোরিক আযসিডে পরিণত হয়। 



৩২৯ হাঁলোজেন গোঠী 

এই আযাসিড মোটেই বিশুদ্ধ নয়। ফেরিক ক্লোরাইড, সালফিউরিক আতাসিড, 
আর্সেনিক অক্সাইড প্রভৃতি সর্বদাই কিয়ৎ পরিমাণে মিশিত থাকে ।॥ ফেরিক বণ 
থাকার জন্য উার রং পীত হইয়া! থাকে । বেরিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম কার্ধনেট, 
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১৫1: 

ও সালফিউরিক আাঁসিভ সমবায়ে বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড প্রস্তত করাই 
কপার প্রভৃতির সাহায্যে ইহাকে আংশিক শোধন করা সম্ভব হইলেও বিশুদ্ধ লবণ 

সমীচীন । 



৩৩০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২২-৯৮। সহশ্পোত্রন্ন শল্ধভি ই বর্তমানে হাইড্রোজেন ও 
ক্লোরিণের সমন্বয়সাধন করিয়াও হাঁইড্রোক্লোরিক আযাসিড প্রস্তুত কর। হয়। 

অনেক দেশেই ক্ষারশিল্পে প্রচুর হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রস্তুত 

করা হয়। হাইড্রোজেন-পূর্ণ সিলিকা-নিশ্মিত চুল্লীর মধ্যস্থিত একটি সন্ষ নল 
হইতে নিঃহ্য়মাণ ক্লোরিণকে প্রজ্লিত করিয়া দেওয়! হয়। দ্রহনের ফলে 
মৌল দুইটি সম্মিলিত হইয়! হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পরিণত হয়। 

[7,+01১- 21701] 

যথারীতি এই গ্যাস জলে দ্রবীভত করিয়া হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড 
পাওয়া যাম়। এই আযাসিভ খুব বিশুদ্ধ অবস্থায় পাপ্রয়া সম্তভব। স্বভাবতঃই 

স্থলভ বিছ্যৎ-সরবরাভের উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভর করে। আমাদের দেশে 

এখনও এইরূপ পদ্ধতির প্রচলন হয় নাই । 

) ২২-৯৬। হাউক্োকোল্িক আযানিজেল্ল এরম 2 

হাইড়োজেন ক্লোরাইড একটি বণহীন শ্বাসরোধক ঝাঝাল গ্যাস। সিক্ত বাতাসে 

উহা ধুূমায়িত অবস্থায় থাকে | ইহা দাহ নয়, অপর বস্ত্র দহনেও সহায়তা করে 
না। জলে এই গ্যাসের ড্রাব্যতা সমাধিক । ০০ সেন্টি. উষ্ণতায় এক ঘনসেন্টিমিটার 

জলে প্রায় ৪৫৮ ঘনসেন্টিমিটার গ্যাস দ্রবীভত হয়। আ্যামোনিযার মত 

*ধেশয়ার। পবীক্ষা"র সাহায্যে ইহার জাব্যত। সহজেই দেখান যাইতে পারে। 

ইহার জলীর ভ্রবণকেই হাইড্রোক্জোরিক আসিড বলা হয়। 

গাঁ হাইডেকৌবিক আপিড দ্রবণ পাতিত কবিলে প্রথান শুধু হাইড়োজেন ক্লোরাইড গ্যাসটি 
পতিত হইয়া যায । এইভাবে আসিডেব গাঢ় কমিয়া বখন মোট গজনেব শতকরা ২*"২ ভাগে 

দাড়ায় তখন নিদিষ্ট উষ্ণতায় (১১০০ সেন্ট. ), দ্রবণটি সমগ্রভাবে পাতিত হঠতে পাকে । স্তরাং 

সাধারণ চাপে পাতণ-ক্িয়ার সাহাযো দবণ তইতে সম্পৃণ হাইড়োজেন ক্লোবাইড গ্রাস পৃথক করা 

সম্ভব নয়। আবার লঘু হাইড়োক্লোরিক আসিড দ্রবণ পাতিত কবিলে, প্রথমে শুধু ঈগল পাতিত 

হইবে। কুপীর অপসিড জ্রবণ গাঢ় হইতে থাকিবে এবং শতকরা ২০২ ভাগ হইলে উহী সমগ্রাভীবে 
পাতিত হইবে । 

(১) হাইড্রোঞ্জেন ক্লোরাইড অয জাতীয় যৌগ। উহার জলীয় দ্রবণ 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড় নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করে। দ্রবীভূত 
অবস্থায় ইহার অণুখলি তাড়িত-বিয়োজিত হইয়া চ” এবং 01- আয়ন দেয়। 

[ব001-817+01- 
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আসিডের ধশ্মান্যায়ী ইহা সমস্ত ক্ষার-জাতীয় বস্তর সহিত বিক্রিয্বা করে 
এবং বিভিন্ন লৰ্ণ উৎপন্ন করিয়া থাকে £__ 

[7011 বা ৫0 77 13001417950 

[701+ 2077» 29014 নি 50 

2ল01+35(017)১- 035015+2750 
[৪200৪ + 27701 ল 220০1 4+ 77504 005 

জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতি অনেক ধাতৃই এই আযাসিডে দ্রবীভূত 
হইয়| হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। 

/01+21701-20015717015  স+2170175 52015+ ও 
24১14013017 241018+ 31715 ইত্যাদি । 

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুর উপর হাইড়রোক্লোরিক আাসিডের কোন 

ক্রিয়া! নাই, কিন্তু অক্সিজেন ও আাসিডের একত্র সমাবেশে সিলভার ধীরে ধীরে 

'আক্রাস্ত হইধা থাকে 2-- 

14১০7411017 05 ল 44১009 + 21120) 

(২) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, পটাস-পারম্যাঙ্গানেট, লেড ভাই-অক্সাইভ 

প্রভৃতি বিভিন্ন জারক দ্রব্যের সহিত উত্তপু করিলে হাইড্রোক্লোরিক আসি 

জারিত হইয়া ক্লোরিণে পরিণত হয £-- 

[110)+4-4]]01-17115015+ 01১ + 21120) 
[১০১ +-41101-5 00015 +0015+217150 ইত্যাদি । 

(৩) লেড, সিলভার ও মারকিউরিয়াস লবণের জলীয় দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক 
আযানিডে* সংস্পশে আসিলে এ সকল ধাতুর সাদা ক্লোরাইড তৎক্ষণাৎ 

অধঃক্ষিপ্ত হয £_- ৫ 

77১(0৯)2+ 2170] 7 10015 +2170103 
45610870109 7 4১60 + 11105 

175200১)5+ 27101 7 [65015 +2110+ 

হাইড্রোক্লোরিক আযপিডের পরিবন্তে কোন ক্লোরাইডের জলীয় দ্রব্ণ 

ব্যবহার করিলেও উক্ত ক্লোরাইড তিনটি অধংক্ষিপ্ত হয় :-_ 

৯09 + বি01 7 4£01+ বিগ্রাব0+ 
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২২-৯৭। হাউক্রোক্োজিক্ক আ্যান্িডেল্স স্পল্তীক্ক্ষা £ 
(১) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস আযামোনিয়! গ্যাসের সংস্পর্শে আসিলে 

সাঁদ। ঘন ধোঁয়া উৎপন্ন হয় (আযমোনিয়াম ক্লোরাইড )। 

(২) ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্সাইড সহযোগে উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোক্লোরিক 

আযাসিড হইতে পীতাভ ক্লোরিণ গ্যাস নিত হয়। 

| (৩) হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ঢালিলে 

উহ! হইতে সিলভার ক্লোরাইড অপরক্ষিপ্ত হয়। সিলভার ক্লোরাইড 

আমোনিয়াতে ভ্রবণীয়। 

ব্যবহার 2 অন্যতম বিকারক হিসাবে ইহা ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজন । 

ওষধ হিসাবেও ইহার প্রয়োগ আছে। রঞ্চন শিল্পে, লোহার উপব টিন অথব। 

জিস্কের আস্তরণ দেওয়ার সময়, বিভিন্ন ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তুতিতে এবং ক্লোরিণ 

উৎপন্ন করিতে, সর্ধদ| ইহার প্রয়োজন হ্য। 

3) ২২৯৮1 হাইতড্রাক্োলিক অগাসিডেল সহস্ুভি ঃ 
হাইড়োজেন ও ক্লোবিণের সংশ্লেষণ অথবা হাইড্রোক্লোরিক আসিডের বিশ্লেষণ__ 

এই ছুইরকম পরীক্ষার সাহাব্যেই হাইড্রোঙ্জোরিক আসিডের সংযুতি নিণীত 

হইয়াছে। 

বৈশ্রোষিক পন্ধতি 2 (১) একটি বিশেষ রকমের ভণ্টামিটাব যন্ধে 

হাইড্রোক্লোরিক আািডের তডিৎ-বিশ্লেষণ করিয়। উহার সংযুতি নির্ধারণ 
কর! যাইতে পারে । এই কাচের ভন্টামিটার ত্র্যবয়বী অর্থাৎ উহার তিনাট 

বাহু আছে (চিত্র ২২ছ)। উহার ছুই পার্খের ছুইটি বাহু সমান এবং অংশাক্ষিত 

এবং উহাদের প্রত্যেকের উপরের প্রান্তে একটি স্টপকক যুক্ত থাকে৷ 'এই 

বাহুঢুইটির নীচে কর্কের সাহায্যে দুইটি কার্বনের তডিদ্বার প্রবেশ করাইয়। দেওয়া 
হয়। উৎপন্ন ক্লোরিণে ধাতব তড়িদ্বার আক্রান্ত হয় বলিয়াই কাবধনের তড়িম্বার 

ব্যবহার করা হয়। মধ্যস্থিত বাহুর ভিতর দিয়! গাঢ় হাইড্রোক্রোরিক আসি 
দেওয়! হয় এবং উহ। পাশের দুইটি বাহুতে গিয়। সঞ্চিত হয়। এইভাবে অংশাক্চিত 

বাহুছুইটি আাসিভে ভরিয়! লওয়া হয় এবং যথেষ্ট অতিরিক্ত আাসিভ মধ্যস্থিত 
বাহুতে থাকে । অতঃপর কার্ধনের তড়িম্বার দুইটি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া 
আযাপিভের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে আযাসিড বিশ্লেধিত 
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হইয়া হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন উড়িয়া যায়, কিন্তু 
ক্লোরিণ আযালিভডেই অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়। এইভাবে আ্যাসিড ভ্রবণটি 
সম্পূর্ণরূপে ক্লোরিপদ্বারা সম্পৃক্ত করা হয়। অতঃপর স্টপকক দুইটি খুলিয়া পাশের 
দুইটি বাহুই ক্লোরিখ-সম্পুক্ত আযাসিভে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া লইয়া উহাদের 

0 ! 

চিত্র ২২হ--]101 সংযুতি চিত্র ২২জ--[70] সংখুতি 

স্টপককগুলি আবার বন্ধ করিয়া দেওয়! হয়। ইহার পর আরও বিছ্যুৎ-প্রবাহ 
আযাঁসিডের ভিতর পরিচালনা করা হয়। তখন ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং 
আযানোডে ক্লোরিণ উৎপন্ন হইয়া অংশাঙ্কিত বাহু ছুইটিতে সঞ্চিত হয়। সর্বদাই 
দেখা যায় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের 
আয়তন সমান। অতএব দেখ! যাইতেছে হাইড্রোক্লোরিক আামিড সমায়তন 
হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের সমন্বয়ে গঠিত। 

(২) উপরোক্ত পরীক্ষায় হাইড্রোক্লোরিক আাসিডে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ 
ফি অন্থপাতে আছে, তাহাই শুধু জানা যায়। কিন্ত কত পরিমাণ আযাসিডে 
উক্ত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিণ থাকে তাহা জান! সন্তব নয়। সেইজন্ত আরও 
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একটি পরীক্ষার প্রযোজন। এই পরীক্ষার জন্ত একটি বিশেষ রকমের ঢে-নল 
প্রয়োজন হয; ঢ0ে-নলটির একটি বাহুর উপরের ও নীচের দিকে দুইটি স্টপকক 

সংযুক্ত থাকে (চিত্র ২২জ)। এই স্টপকক ছুইটির মধ্যবর্তী নলটুকু অংশাঙ্কিত। 

ঢ-নলের অপর বাহুটির নীচের দিকে একটি স্টপককযুক্ত নির্গম-নল থাকে । 

প্রথম বাহুটির স্টপককছয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু শুষ্ক ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 
গ্যাসে ভন্তি করিয়া লওয়া হয়। এই বাহুর বাকী অংশ ও অপর বাহুটি 
সোডিয়ামের তরল পারদসংকরে পূর্ণ করিয়া দেওয়া! হয়। অত:পর গ্যাসের 
নীচের স্টপককটি খুলিয৷ দিলে সোডিনাম পারদসংকর গ্যাসের সংস্পর্শে আসে 
এবং আযাসিভ ও সোডিয়ামের বিক্রিযা আরম্ভ তয়। ফলে হাইড্রোক্লোরিক 

আাসিড কঠিন সোভিযাম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কয়েক 
ঘণ্ট1 পরে সমস্ত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণতি লাভ করে। 

সর্বদাই দেখা যায় এই উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন বিশ্লেষিত হাইড্রোজেন 

ক্লোরাইড গ্যাসের অর্দেক। অর্থাৎ, হাইড্রোজেন ক্লোরাইভ উহার অর্ধাযতন 
পরিমাণ হাইড্রোজেন হইতে উদ্ভূত । 

দুইটি পরীক্ষার ফল এখন একত্রিত কবিয়! সহজেই বল। যাইতে পারে, 
৬ ঘন-সেন্টি, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ৬/২ ঘন-সেটি. হাইড্রোজেন এবং ৮/২ 
ঘন-সেন্টি, ক্লোরিণের সমন্বয়ে গঠিত । 

সাংশ্লেষিক পদ্ধতি £$ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের সংশ্লেষণদ্বারাও উপরোক্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। সস্তব | 

পরীক্ষা ঃ (১) ঠিক সমায়তন ছুইটি কাচের নূল মধ্যবর্তী একটি জ্টপকক 
দ্বারা যুক্ত করিয়া লওয়৷ হয়, নল ছুইটির অপর প্রান্তেও দুটি স্টপকক থাকে 

(চিত্র ২২ঝ)। একই উষ্ণতা ও চাপে একটি নলে হাইড্রোজেন এবং 

অপরটিতে ক্লোরিণ ভরিয়া! লওয়। হয়। অতঃপর মধ্যবস্তী স্টপককটি খুলিয়া 
ঘরের ভিতর মৃছ্ব আলোতে উহ! রাখি! দেওয়| হয়। ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন 
ক্লোরিণের সহিত বিক্রিয়া! করিয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পরিণত হয়। কয়েক 

ঘণ্টাতেই এই বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া যায়। তৎপর এই য্ত্রটির একটি প্রান্ত 
পারছে ডুবাইয়া সেই দিকের স্টপককটি খুলিলে পারদ ভিতরে প্রবেশ করে না 
অথবা কোন গ্যাস বাহির হইয়া যায় না। পারদের পরিবর্তে এই স্টপককটি 
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জলেব নীচে রিয়া! খুলিলে তৎক্ষণাৎ জল উপরে উঠিতে থাকে এবং নল ছুইটি 
সম্পূর্ণ জলে ভবিয়। যায়। অতএব, স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, সমপরিমাণ 
আযতনের হাইডোজেন ও ক্লোরিণ মিলিত হইযা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হয় এবং 

পিসি উল ২ হ 

চিত্র ২২ঝ--701-এব সংযি নির্ণয 

এই উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোবাইডেব আয়তন হাইড্রোজেন ও প্লোবিণেৰ 

সম্মিলিত আযতনেব সমান । 

পরীক্ষা : (১) ছুইদিকে স্টপককমুক্ত একটি পল লওয়া হয। এই নলে 

তঙিদ্্ার ভিসাঁবে ঢইটি প্রাটিনামেব তার যুক্ত থাকে । এই নলটি হাইড্রোজেন 

চিত্র ২২ 

এ ক্লোবিণেব সমাধতন মিশ্রণে ভবিষা! লওযা হয। প্রাটিনাম তাঁব ঢুইটিব 
সাহায্যে গ্যাসীয মিশ্রণেব মধ্যে বিছ্বাৎক্ষবণ কবাউলে হাইড়োজেন ও ক্লোরিণ 

মিশিত ভইয।| হাইড্রোজেন ব্রে[বইডে পবিণত হয। অতঃপব নলটিব একটি স্টপকক 
জলেব নীচে খুপিষা ধবিলে জল ভিতবে প্রবেশ কবে এবং উভ| সম্পূর্ণ ভবিয়। 

ফেলে। অর্থাঘ, সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন ও ক্লোবিণ মিলিত হইয়াছে । অতএব 
সমাধতন হাইড্রোজেন ও ক্লোবিণেব মিলনে হাইড্রোজেন ক্লে।রাইড উৎপন্ন হয। 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সঙ্কেত 2 এই সকল পরীক্ষ। হইতে দেখ। 
যাঁষ যে নিদ্দিষ্ চাঁপ ও উঞফ্ঠতাষ ১ ঘন সেন্টিমিটাব হ|ইড়োজেন ক্লোবাইঙে 

২ ঘন সেটটি হাইড্রোজেন এবং ই ঘন সেটি, ক্লোরিণ আছে। সুতবাং, আযভো' 

গাড়ে। প্রকল্লাম্থষায়ী, যদি ৬ ঘন পেন্টিমিটাব কোন গ্যাসে 9 অণু বর্তমান থাকে, 

তৃবে 9 অণু হাইড্রোজেন ক্লোবাইডে ? টি হাইড্রোজেন অণু এবং টি ক্লোবিণ 

অণু থাকে । 
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১টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুতে ২টি হাইড্রোজেন অণু এবং ২টি 

ক্লোরিণ অণু থাকে । 

হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিণ অণু উভয়েই দ্বিপরমাণুক | 

, হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের একটি অণুতে ১টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 

১টি ক্লোরিণ পরমাণু থাকে । 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সন্কেত, [1011 

হক্রামসিম্ 

চিহ্ন, 7) পারমণবিক গুকত্ব, ৭৯ | মানব, ৩৫ | 

ক্লোরিণের মৃত ব্রোমিনও মৌলাবস্থার প্রকৃতিতে পাওয। যায় না। সমুদ্রক্গল 

হইতে খাছ লবণ কেলাসিত করির়/ লইলে যে অবশেষ থাকে, তাহাতে 

ম্যাগনেসিঘাম ব্রোমাইড (011375) থাকে । ইহা হইতেই বালার্ড ১৮২৬ সালে 

প্রথমে ব্রোযিন আবিষার করেন । স্টাস্ফার্ট স্তূপে, পালেষ্টাইনের মরুসাগরে 

ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ৭ পটাসিষাম পোমাউড পাওয়া মায়। ব্রোমারক্ঞাইবাইট 

[10101071697160, £&৮]3] নামক দ্প্পাপা খনিজ ও ত্রোমিনের যৌগ-পদার্থ। 

চিত্র ২২ট--ত্রোমিন প্রস্ততি 
$ 

২২৯৯১ 1. ১শ্স্ভত্ভি ঃ ল্ঢান্ক্লেউল্ললী স্ভ্বত্ভি একটি কাচের 

বক্যস্ত্রে পটাসিয়াম ব্রোমাইড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অল্সাইডের মিশ্রণ 0১: ৫) 
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অপেক্ষাকৃত লঘু সালফিউরিক আযাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করিলেই ক্রোমিন উৎপন্ন 

হয়। শীতল জলে আংশিক নিমজ্জিত একটি কাচের গোলকৃশী গ্রাহক হিসাবে 

বকযস্ত্রের নলের শেষপ্রান্তে রাখা হয়। বাম্পাকারে ব্রোমিন বক্যস্ত্রের নল বাহিয়। 

আসিয়া এই কৃপীর ভিভরে ঘনীভূত হয় এবং গাঢ় লাল তরল পদাথে পরিণত হয় 

[ চিত্র ২২ট]। 

11705 + 2161):+ 302১0) - [11/50++ 21075054315 + 21150) 

যদিও পটাসিয়াম ব্রোমাইভ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, অন্থান্ত ব্রোমাইড হইতেও 

এই উপায়ে ক্রোমিন পাওয়া সম্ভব । 

ব্রোমাইডে সর্বদাই ক্লোরাইড ও আযোডাতড থাকে বলিয়া এই ব্রোষিনের সহিত কিছু ক্লোরিণ 

ও আঁয়োডিন মিশ্রিত থাকে৷ বিশুদ্ধ ব্রেমিন পাইতে হইলে পাতিত করার পূর্বেই পটাসিয়াম 

রো(মাইডকে কপাব সালফেট এবং সোডিয়াম সালফাইট ছ্বাধা আঁয়োডাইড-মুক্ত করা হয়| 

290 ++1৯,05+2131] +17,0-20]+5504+115504+0২5
৯০4 

অগ্রবশীয় কপাব আযোডাইড অধরক্ষিপ্ত হইলে উহ ছাকিয়। লওয়া হয। উৎপন্ন ব্রোমিনকে পরে 

পটাদিয়াম ব্রোমাইডেব সহি৩ আবার পাতি কবলে ক্লোবিণ-মুক্ত ব্রোমিন পাওয়া সম্ভব, 

271371+01, 75100141805, 

হ২-২০। ম্পির-স্পজ্দতি £ ষ্টাস্ফার্ট লবণ হইতে ক্লোরাইড কেল।সিত 

করার পর যে শেষদ্রব পড়িয়। থাকে অথবা খাগ্য-লবণ-শিল্পে যে শেবদ্রব পাওয়া 

যায় উহাতে প্রায় শতকরা ০২৫ ভাগ ত্রোমাইভ লবণ থাকে । অপ্রিক পরিমাণে 

বোঘিন পাইতে হইলে এই সকল শেধদ্রব ব্যবহার করা হয় । প্লোরিণের সাহায্যে 

ব্রোমাইড হইতে ত্রোখিন উৎপাদন কর! হয়। এ পকল শেষদ্রব পর্সেলীন বা 

পোঞ্ামাঁটির ছোট ছোট বল পূর্ণ একটি টাওয়ারের উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচের 

দিকে প্রবাহিত কর। হয়। টাওয়ারের ভিতরে নীচ হইতে উপরের দিকে রাম ও 

ক্লোরিণ গ্যাস চালন। করা হয়। ক্লোরিণের সংস্পর্শে আসিলেই ব্রোমাইড হইতে 

ব্রোমিন উৎপন্ন হয় এবং বাম্পাকরে উহ! টাশুয়ারের উপর দিকে একটি নিগগম- 

নলের সাহায্যে বাহির হইয়া যায় (চিত্র ২২ঠ)। 

117315 + 015-115015 + 1319 

21317 1+ 015 » 21501 71075 

নির্গত ব্রোমিন বাম্পকে (202010৩ 2705) একটি সপিল শীতক-নলের 

ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়। উহাতেই অধিকাংশ ব্রোমিন তরলিত হইয়া 

ঘায়। যদি কোন সামান্ত ব্রোমিন বাম্পাবস্থায় থাকে, একটি সিক্ত লৌহঙুরপূর্ণ 

২২ 
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টাওয়াহরর ভিতর চালনা করিয়া উহাকে আয়রণ ব্রোমাইডে পরিণত করা হয়। 

এই আয়রণ ব্রোমাইডকে পুনরায় পটাস-ব্রোমাইডে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার 
করা সম্ভব। বর্ঁমানে সমুদ্র-জল হইতেও উক্ত উপায়ে ব্রোমিন তৈয়ারী করা 

সম্ভব । 

চির ২২4-_-অধিক পলিম।ণ ত্রোমিন উত্পাদন । 

২২-২৯। -ত্রানিন্ে এন্ত্ 2 সাপারণ অবস্থায় ত্রোমিন একটি 
গাঢ় লাল (প্রায় রুষ্ণবর্ণ ) তরল পদার্থ । যদিও ইহার ম্ষুটনাগ্ক ৫৯০ সেন্টিগ্রেড, 

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বাধী বলিষ! সর্বদাই ইহ। হইতে লাল বাম্প উখিত হইয়া খাকে। 

তরল ব্রোমিন বেশ ভারী, ঘনত্ব ৩১৫1 পদার্থটি তীত্র বিষ এবং ত্বকের সংস্পর্শে 

আসিলে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে। জলে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হয় 
এবং হিম-শীতল করিলে ব্রোমিন হাইডেে্ট, [)75,8750 কেল।সিত হয়। 

ন্নালোকে রাখিয়। দিলে ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণ হাইডজ্রোব্রোমিক আসিডে পরিণত 

হইতে থাকে £-- 
2105 1+21720 7 4701317+0 
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কোহল, ক্লোরোকর্ম, কার্বন-ডাইসালফাইড প্রভৃতি জৈব-দ্রাবকে ব্রোমিন অধিকতর 
দ্রবীভূত হইয়া থাকে । ব্রোমিনের রাসায়নিক গুণাবলী ঠিক ক্লোরিণের মত, যদিও 
সক্রিয়তা অনেকট] কম । 

(১) বহু মৌলের সহিত ব্রোমিন সোজাস্ত্রজি যুক্ত হর এবং ব্রোমাইভ উৎপন্ন 
করে। 

317০4413175 77 17651318 21১+ 310১ 75 2177015 

2] +1)5 ল 2, 272 4-51372 »₹ 27315 ইত্যাদি 

(২) উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেনের সহিত ব্রোমিনের সহজেই সংযোগ সাধিত 

য়, 7[া১+1775-2101]) 

(৩) ব্রোমিনেরও অল্লাধিক জারণ-ক্ষমতা আছে । 115১, 505 প্রভৃতিকে 

উহ স্বচ্ছনেই জারিত কবে 2-- 

115১4 115 ল ১+2111)0, 

১)১+21350+1):5 ₹ 2171)1+11550, 

(৪) আয়োডাইভ হইতে ত্রোমিন আযোডিন উৎপাদন কবে £-_ 

21২11710155 21107 15 

(৫) ব্রোধিন ক্ষারক-জাতীযষ পদার্গেব লঘু দ্রবণের সভিত ক্রিয়া করিয়া 

ব্রেমাইড ৪ হাইপোকোমাইট উতৎ্পন্ন কৰে 2 

১70)11 14105 উঠায় 4 16094717750, 

কিন্তু অধিকতর উঞ্ণতাষ হাইপোব্রেমাইটেব পরিবর্ঠে ব্রোমেট পাওয়া যায় 
(ক্লোবিণের ধশ্ম দুষ্টব্য )। 

১131740১017 7 ১9174 13103 + 31750, 

২২-২২,। [ল্রাঙ্সিন্দেে স্পলীল্ক। 2 ত্রোমিনের অস্তিত্ব অবশ্যই 
উহার বিশিষ্ট রং ও গন্ধের সাহায্যেই জানা সম্ভব | ট্রার্চ ও পটাস-আয়োডাইড 

দ্রবণে সিক্ত কাগজ ব্রোমিন গ্যাসে নীল হইয়া যায। ত্রোমিনের জলীয় দ্রবণেব 
সহিত কার্বন ভাইসাল্ফাইভ উত্তমরূপে ঝাকাইলে কার্বন ডাইসালফাইড গীত বং 
ধারণ করে। এই সব পৰীক্ষান্থারা ত্রোখিনের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। 

ব্যবহার ই (১) ওষধ ও ফটোগ্রীফীতে প্রয়োজনীয় ব্রোমাইডসমূহ তৈয়ারী 
করিতে ব্রোমিনের প্রয়োজন হয়। (২) বহু রকম জৈব্পদার্থ ল্যাবরেটরীতে 



৩৪৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

প্রস্তুত করিতে ব্রোমিনের আবশ্তক হয়। বিভিন্ন রং লেড টেট্রাইথাইল ( জালানী 

পেট্রেরলে ব্যবহৃত ) প্রভৃতির না বিশেষ উল্লেখযোগ্য | (৩) কোন কোন কাছুনে 

গ্যাস উতৎ্পাদনেও ইহার ব্যবহার আছে। বীজবারক হিসাবেও ইহ1 কিছু প্রয়োগ 

করা হয়। 

হাইক্্রোক্ন্ন ক্রামীইড, হাইক্োত্রোমিক 
ভ্যলিভ, 73, 

হাইড্রোজেন ও ব্রেমিনের এই দ্বিযৌগিক পদার্থাট একটি অশ্নাত্মক গ্যাস। 

গ্যাস অবস্থায় উহাকে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড বলিলেও উহার জলীয় দ্রবণ 

সাধারণতঃ হাইড্রোব্রোমিক আযাসিড নামেই পরিচিত । 

২২-২২০। শুস্ভক্তি 2 ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £__হাইড্রোক্লোরিক আসিডের 

মত ব্রোমাইড লবণেব উপর সালফিউরিক আ।সি্ডের বিক্রিযার ফলে হাইড্রো- 
ব্রোমিক আসিড উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, কারণ গাঢ সালফিউরিক আযমিভ 

হাইড্রোব্রেমিক আমিডকে জারিত করিব! ব্রোমিনে রূপান্তরিত করিঘা দেয়। 

ফলে, ব্রোমাইড ও সালফিউরিক আাসিডের করিবার ফলে, ব্রোমিন উৎপন্ন ভষ £ 
[++ 550), _ 150 ++111]) 
211111115১0) 7 21790) 4+ 56) + 1715 

অথবা, 211) 1 21125042117 6)4 4+217 50) 4+ 12194 ১০), 

স্তরাং ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোব্রোমিক আাসিড ভৈয়ারী করিতে একটি 

পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য লইতে হয়। একটি কচের গোলকুপীতে খানিকটা 
লাল ফসফরাস ও প্রায় উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল লওয়া হয়। কুগীটির মুখ 
একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ থাকে এবং উহাতে ব্রোমিন-পৃণ একটি বিন্দুপাতশ-ফানেল 

এবং একটি নির্গম-নল যুক্ত থাকে; নির্গম-নলটি একটি ঢ-নলের সহিত সংযুক্ত 
থাকে। এই ঢা-নলে লাল-্নফরাপ মাখান কতকগুলি কাচের টুকরা রাখা 

হয় (চিত্র ২২ড)। বিন্ুপাতনী-ফানেল হইতে ফোটা ফোটা! ব্রোমিন কুপীতে 
ফেলা হয় (প্রয়োজন হইলে বিক্রিয়ার জন্ কৃপীটি একটু গরম করা বিধেয় )। 
রোমিনের সহিত নিম্নলিখিত ক্রিয়ারি ফলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাস উৎপন্ন 
হয়। উহ] নির্গম-নল দিয়া আসিয়া! ঢ-নলে প্রবেশ করে। যদি ইহার সহিত 

কোন ব্রোমিন মিশ্রিত থাকে, তাহা! লাল ফসফরাস শোষণ করিয়! লয় এবং 



হাইড্রোজেন ব্রোমাইভ ৩৪১ 

ব্রোমিনমুক্ত হাইড্রোব্রোমিক আ্যাসিভ গ্যাস পাওয়া যায়। গ্যাস-জার হইতে 
বায়ুর উর্ধীভ্রংশের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ভারী হাইড্রোজেন ত্রোমাইড সহজেই সঞ্চয় 
করা যাইতে পারে । 

এ] (9 

৫) 
2410) / ৪ 

71801, 

দেনা 

চিত্র ২ ড-হাউড়োজেন ক্রোমাউন্ড প্রস্থতি 

274 31)5-2])য, 

[১1)797+311,0-3111)7+1711১05 

2],+ দঃ১- 2য় 

৮73০ +41150)-51173:+]1570 

গ্যাসটিকে শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া] হাইড্রোক্রোমিক আসিভ পাওয়া 

যায়। ইভা! জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, স্তরাং হাইডরোক্লোরিক আযাদিভ দ্রবণ 

প্রস্তুতিতে যে সকল সতর্কত লওয়া হয়, তাহা এখানেও গ্রহণ করা প্রয়োজন । 

অন্যান উপায়েও হাইড্রোব্রোমিক আযাসিড প্রস্ৃত কর] সম্ভব। 

কে) সোডিয়াম ত্রোমাইঙ ও ফসফরিক আ্যাসিভের সিরাপ উত্তপ্ত করিয়া 
হাইড্রোজেন ব্রোমাইভ উৎপাদন সম্ভব । 

22131 + [15704 7 ৪৪৮70 + 2731, 
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(খ) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত করিলে হাইড্রোব্রোমিক আ।সিডের দবণ পাওয়া যায়। 

[7554 132- 5+2]]াটা, 

২২-২৪ 1 ভ্ঞাউক্রোক্রোমিক্ষ আযামন্নিডেন্স গুল্্ 2 

হাইড্রোজেন ব্রোমাইভ বর্ণহীন তীব্র-গন্ধযুক্ত গ্যাস। ইহ! বাধু অপেক্ষা অনেক 
ভারী এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। হাইডোব্রোমিক আসিডের গাঁ দ্রবণ পাতিত 

করিলে প্রথমে হাইড্রোজেন ভ্রোমাইড বাম্পীভূত হয়, কিন্ত যখন উহাতে 
আসিডের অংশ শতকরা ৪৮ ভাগ হয়, তখন দ্রবণটি অপরিবর্তিত অবস্থায়. 

পাতিত হইয়া থাকে । 

হাইডোরোমিক আসিছের ধশ্ম ভাইড্রেক্রোরিক আসিছের অনুপ । উহা 

যথেষ্ট অশ্নগুণসম্পন্ন এবং বহু ধাতু এবং ক্ষারক পদার্থেব সহিত ক্রিয়া করিব। 

লবণের উৎপত্তি করে। কিন্ধু হাঈড্রোকোরিক আসিডের তুলনাষ ইহ। অনেক 

কম স্থায়ী; এমন কি, ্য্যালোকে ইহ যামুর অগ্সিজেন ঘার। জারিত তইয়। 

যায়। 

4]111)774 0)১ 52]150+ 21), 

ত্রোমীইড ও হাইড্রোব্রোমিক আীসিডের পরীন্ষ্ষ। ৪ (১) হাইফোকোমিক 
আ।সিভ ব' ধাতব ব্রোমাহ্ডনমৃহ গাঢ় লাণফিউবিক জাযা(সিডের সহিত উদ্চগ্ করিলে ব্রোমিন গস 
পণওযা যায়। 

(২) ক্লোবিণ ভা্চডাবোমিক আ্যাসিনের বা! ধাতব ত্োোসাঙণ্ডন জলীম দ্রবণ হইতে ক্রোনিন 
শিগত করে। এই ব্রেমিন 6৯৪ ৪ দ্বা হত হইয। ভাবে গাতাও করিয়া থকে । 

(৩) উান্দব জলীয় দ্রবণে সিলভাৰ নাভদ্ট্ট দন দালিলে তংজপাৎ ঈবৎ হলুদ দিলভ। 
ব্রোমাইড আধন্দিপ্ত হয়| উহা নাহট্রিক আপিডে আদ্রবণীয কিছ্ক আামোনিযাতে ধানে ধীরে 
জরবাহৃত হয। 

11137+4210)৭ ক 4521)17 80), 

ত্রোমাইভ লবণ £ হাইড্রোব্রোমিক আযাসিডের লবণসঘূহের মধ্যে 
পটাপিয়াম ব্রোমাইড সর্বাধিক গুরুত্রসম্পন্ন। আলোকচিত্রে ও ওুধধে উহার 

প্রয়েগ আছে। পটাস ব্রোমাইড নি্ললিখিত ছুইটি উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। 
(১) 316 + 41019 ৯1763 1)8 

[০51378 +41560095 + 41150 7 00500911)৪8 + 81037 4+ 4005 

(২) 001 + 3172 »5 9104 3103 + 31750 

215810)5 + 30 72৮73 +300. 



আয়োডিন 

আনল্লোডিম্ 

চিজ, পারমাণবিক গুরুত্ব, ১২৬৯ । ত্রমান্থ, ৫৩। 

সমুদ্রের জলে খানিকটা আয়োভাইড লবণ থাকে । সামুদ্রিক উদ্ভিদ এই 
-আয়োভাইড গ্রহণ করিয়া থাকে । সামুদ্রিক উদ্ছিদ্ পোডাইয়া যে ভম্ম পাওয়া 

যায়, তাহাকে সাধারণতঃ কেল্প্ (০11) বলা হয় এবং বস্তুতঃ ১৮১২ খ্রীষ্টান 

এই কেল্প্ হইতেই কুরতয় (0০:01) প্রথমে আয়োডিন আবিষ্কার করেন। 

অবশ্য ইহার মৌলত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করেন ১৮১৩ সালে ড্যাভি এবং 

গে-লুপাক। সমুদ্র ছাডা ৭ চিলির উপকূলে ঘে সোভিঘাম নাইট্রেট ব। ক্যালিচি 
(০21101)৫) পার] যার তাহাতেও কিষৎপরিমাণ সোছয়াম আয়োডেট (8109) 

মিশ্রিত থাকে । জীবদেহেব কোন গ্রন্থিতে বিশেষতঃ থাইরফড গ্রন্থিতে। 

কডলিভার তৈলে, দুধে খুব সামান্য পরিমাণ আগোডিন আছে। 

২২-২৫ | ,্রন্ভভি £ ল্যাল্লেউব্রী সজ্দভি ই গ্যাবরেটরীতে 
আয়োডিন উহার সমগোগ্রীঘ প্লোবিণ ও ব্োোমিনের মত একই উপাষে প্রস্থত 

কর! হয়। সালফিউবিক ম্যাসিদড ৬ ম্যাপ্গানিজ ডাই-মক্সাইডের সহিত 

সোডিয়াম আফোডাইঙ উত্তপ কলিলেই আয়ে।ডিন উৎপন্ন হয়। ব্স্ততঃ, ব্রোমিন 

যেন্ধপ যন্ত্রে প্রস্তুত ভষ, তাতেই ইভা ও তৈয়ারী করা যাইতে পারে। উত্তাপে 

আয়োডিন স্তন্দর বেগনা রঙ্র বাম্পেৰ আকারে পাতিত হই থাকে । শীতল 

গ্রাহকে আসিয়া উহ। উজ্জল রষ' স্কটিকে পরিণত হৃনু। 
2 থা +1110১+ 311১5004715 +291150)++ 810১044+21750 

২২-১৬। ম্শির্রশদ্বতি 2 বহুরকম প্রয়োজনে আয়োডিন ব্যবহৃত 
হয় বলিয়া অধিক পরিমাণে এই মৌলটি প্রথ্থত কর! হ্য়। এইজন্য বিভিন্ন 
উপায়ের প্রচলন আছে। 

(১ সামুদ্রিক উদ্ভিদের ম্ম কেল্পের ভিতর অন্তাগ্ত লবণের সর্গে 

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়োডাইড আছে। এই ভম্ম জলের সহিত প্রথমে 

-ফুটান হয় ইহাতে আয়োডাইডগুলি এবং অন্থান্ত অনেক লবণ দ্রবীভূত 

হইয়া যায়। অদ্রব পদার্থগুলি ছাকিয়া লইয়া স্বচ্ছ দ্রবণটি যথাসম্ভব গাঢ় করা 
হয়। শীতল অবস্থায় এই গাঢ় দ্রবণ হইতে অপেক্ষারুত কম ভ্রবণীয় 

সালফেট, ক্লোরাইভ প্রভৃতি লবণসমূহ কেলাসিত হয়। উহাদদিগকে পরিক্রুত 
করিয়া লইলে যে শেষদ্রবব পাওয়! যায় তাহাতে আম্বোতাইড থাকিয়! যায়। 



৩৪৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

এই শেষদ্রব, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইভ ও সালফিউরিক আযাসিড সহ উত্তপু কর! 
হয়। এই ক্রিয়ার ফলে আয়োডাইড জারিত হইয়া আয়োডিন উৎপন্ন করে । 
বাম্পাকারে আয়োডিন পাতিত হইয়া থাকে । পাতন-ক্রিয়াটি সাধারণতঃ 

চিত্র ২২ট-_কেল্প হাতে আযোডিন-প্রশ্থতি 

সীসার ঢাক্নীবিশিষ্ট একটি ঢালাই-লোশার বক্যন্ত্রে সম্পাদিত হয এবং উডেল 

(8৭119) নামক বোতলাকুতি সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ পাথরের গ্রাহকে আয়োডিন 

সংগৃহীত হয় (চিত্র ২২) 

[০ 1+1]1550)4 5 11056)44+ 1150) + 09 

2 থা +215504 5 2২%11905+211] 
2ানা +0 ₹ [১+]150) (জারণ-ক্রিয়া ) 

2] + 01005 + 31155005715. 211 56007 05095 +2211505 

(২) চিলির ক্যালিচির (খ)২0),) দ্রবণ গাঢ় করিয়া শীতল কবিলে উহ 

হইতে প্রথমে অধিকাংশ সোডিয়াম মাইট্রেট কেলাসিত হইয়া যায়। তাভার পর 
যে শেষদ্রব পাওয়া যায় তাহাতে কিছু সোডিযাম আয়োডেট থাকে । ইহাকে 

সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইটের সহিত মিশ্রিত করিলে আয়োডেট বিজারিত 

হইয়া আয়োডিনে পরিণত হয় এবং কঠিন আয়োডিন অধপ:ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । উহা 

ছাকিয়! শষ করিয়! উর্ধ-পাঁতিত করিলে বিশ্তদ্ধ আয়োডিন পাওয়। ঘায়। ৬ইভাবেও 
অনেক আয়োডিন প্রস্তুত কর] হয়। 

2াবধা ০৯ + 52750১ - 3৪7150,+23৪,50,+1,+৮50 
(৩) কোন কোন পেট্রোলিয়'ম-খনিতে প্রথমাবস্থায় অল্লাধিক পেট্রোলিয়াম 

মিশ্রিত প্রচুর লবণ-জল পাওয়া যায়, ইহাতে কিয়ৎপরিমাণ আয়োডাইভ থাকে । 

সোডিয়াম নাইট্রাইট ও সালফিউরিক আাসিডের সাহায্যে ইত1 হইতে আয়োডিন 
গ্রস্তত করা হয়। 

2202 + 40550512121 » 157 4ট27505+ 20 + 27580 



আয়োডিন ৩৪৫ 

এই আয়োডিনের পরিমাণ খুব কম বলিয়! উহ! জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । 
বলাহিত অঙ্গার (০6%৪০৫ ০::০০21) সাহায্যে উহাকে শোষণ করিয়া লওয়া 

হয় এবং এই কার্বন ছাকিয়া লইয়! ক্ষার পদার্থের সহিত মিশান হয়। আয়োডিন 
ক্ষারে দ্রবীভূত হইয়া যায় । 

2,+6%0ল -হ ছা + 870১ + 2া ১০ 

এই ক্ষার দ্রব্ণটি প্রথমে গাঢ় করা হয় এবং পরে উহাকে সালফিউরিক 

আযাসিড দ্বার। অশ্্লীকৃত করিলেই আয়োডিন নির্গত হ্য়। পরে যথারীতি ছাকিয়! 
লইয়। উদ্ধপাতন দ্বারা বিশুদ্ধ করা হয়। 

1110১+51]া ₹_ 3া১০0+ঠা, 

এইসকল উপায়ে প্রস্তত আয়োডিনেব সহিত প্রায়ই আয়োডিন ক্লোরাইড 
(07), আয়োডিন ত্রোমাইড (773?) এবং সায়নোজেন আয়োডভাইভ (বি) 

মিশ্রিত থাকে । পটাস আযোডাইডের সহিত মিশাঈয়! আবার উর্ধপ[তন করিলে 
অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ আয়োডিন পাওয। সম্ভব । 

২২-২। রি আল্োডিন্লেল্পল প্রম্ত্র 2 0১ স্বাভাবিক উষ্ণতার 

আয়োডিন চকচকে ধূসর রংয়েব স্কটিকাকারে পাওয়। যাঁয়। উহার ঘনত্ব ৪'৯। 

উত্তাপ প্রয়োগে গলিবার বনু পূর্বেই উহ। বাশ্পীভূত হইয়। বেগনী গ্যাসে পরিণত 
হয়। সুতরাং ইহ] সহজেই উর্ধপাতিত করা সম্ভব। বেশী উত্তপ্র করিলে 
আয়োডিন গ্যাস বিয়োজিত হইয়া উত্ভার দ্বিপবমাণুক অণুগুলি এক-পরমাণুক 
অণুতে পরিণত হয | এ ৯ 2] 

আয়োডিন জলে সামান্য দ্রবণীয়, কিন্তু বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে [ কোহল, কাধন 

ডাই-সালফাইড প্রভৃতিতে ] ইহ! বেশ দ্রবীভূত হয়। | 
(২) আয়োডিন অনেক মৌলের সহিত সোজাস্জি যুক্ত হয় এবং আয্মোভাইড 

উৎপন্ন করে । কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপ ব্যতিরেকেই এই সংযোজনা হয়। যেমন 
ফসফরাস, ক্লোরিণ, ব্রোঘিন প্রভৃতির সহিত ইহার সংযোগ £ 

2১+315 7৮ 2চাও [১+05 25 2100 

পারদ ও আয়োডিন একত্র উত্তমব্ূপ মিশ্রিত করিলেই মাঁরকারি আয়োডাইড 

প্রস্তুত হয়_ 
21718+15 » 75515 ৮+]5 » ু£াত, 



৩৪৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

যদিও আয়োডিনের রাসায়নিক ধশ্ম অন্ান্ত হালোজেনের অনুরূপ, কিন্ত ইহার 

সক্রিয়তা উহাদের চেষে অনেক কম। 

ক্লোরিণ ও ব্রোমিনের মত আয়োডিনেরও হাইড্রে/জেনের প্রতি আস্ক্তি 
আছে, কিন্তু মাত্রায় অনেক কম। প্লাটিনাম, টান্ষ্টেন জাতীয় প্রভাবকের 
উপস্থিতিতে অধিক উষ্ণতায় ভাইডোজেন ও আয়োডিনের সংযোগ আংশিকভাবে 

সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
[[.+15 821], 

(৩) আয়োডিন পটাসিয়াম আয়োডাইডেব জলীয় দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত 

হয়। বস্ততঃ, পটাসিঘাম আয়োডাইডের সহিত উঠ সংযুক্ত হইয়া একটি নৃততন 

যৌগিক পদার্থের হষ্টি করে। 

[২ +15 ক], (পটাসিঘাম উ্াই-আয়োডাইড ) 

(৪) ক্লোব্িণ « প্রোমিনের মত আয়োডিন ক্ষারপদ।থের দ্রবণের সহিত 

বিক্রিয়া করে এবং আধোডাইড, ভ।ইপো-আবোডাইট ও আসগোডেট লবণের 

উৎপত্তি করে :-_- 

[১+2801 _ 201+১৭1+1150) (কম উ্চতাথ টি বনি 

315 +040)11 » 57২21 +8160)5 + 31150) (অপিক: ঘগাঢ প্রবণে ) 

হাইপো-আয়োডাইটগগুলি অত্যন্ত অস্থাদী ধরণের এব” সহচে রঃ অ।যোডেটে 

পরিণত হইয়া ঘাষ। 
3১৭$)] 55 ৯০10)7 2৯৮] 

(৫) আয়োডিন মুছু জাবণগুণসম্পন্ন | সালফার ডাই-অক্সাউড, হাইড্রোজেন 

সালফাইড প্রভৃতি আফোডিন দ্বার। সহজেই জারিত হয়। 

[2+১6)৪ +211 86) _ 21117111550) 
15717২2০১03 + 1150) ল ০১৫) +2111 

1১+1755 _ 2171+3 ইত্যাদি। 

(৬) সোডিয়াম থায়ে।-সালক্টে দ্রবণের সভিত আয়োডিন সংস্পশ মাত্রেই 

বিক্রিয় করে এবং সোডিয়াম টে্রাথামে।নেটে পরিণত হইয়া থাকে। 

22১50954152 _ 2121 + 2৪৪0) 

( সোডিয়াম থায়োসালফেট ) ( সোডিয়াম টেউ্রাথায়োনেট ) 

এই বিক্রিয়াটির সাহায্যেই সচরাচর আয়োডিনের পরিমাণ নির্ধারণ কর! 
হয়। 



হাইড্রোজেন আয়োডাইড ৩৪৭ 

(৭) আয়োডিন কোন ক্লোরাইড বা ব্রোযাইভ হইতে ক্লোরিণ বা ব্রোমিন 

প্রতিস্থাপিত করে না। কিন্তু, ক্লোরেট বা ব্রোম্টে-এর মধ্যস্থিত ক্লোরিণ বা 

ব্রোমিন আয়োডিন দ্বার] প্রতিস্থাপিত হওয়া সম্ভব । য্থ। £- 

21001084175 75 2105+ 01, 
2173705+]5 5 21105 +7)05 

২২-২৮। আক্লোডিস্বেল্র স্পল্জ্ীক্ষ্ষা ই স্বাভাবিক রং এবং 
বেগনী বাশ্পের দ্বারাই আযোডিনকে চেনা সম্ভব। 055, 00, প্রভৃতি 

দ্রাবকেও উহা! বেগনী রং ধারণ করে। ইহ। ছাড়া, ষ্টার্চের ক্কাথের সংস্পর্শে 

'আসিলেই ইহা একটি নীল যৌগিকের 2টি করে। এই পরীক্ষাটিই সচরাচর 

প্রয়োগ করা হয় । এমন কি, পঞ্চাশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ আয়োডিন থাকিলেও 

ইহ। দ্বারা আয়োডিনের অস্থি ধর। সম্ভব। 

ব্যবহার 2 বীছধারক ঈঘধ হিসাবে আয়োডিন প্রচুর ব্যবজত হয়। তাছাড়া, 

২1,011] (আবোডোকর্ম ) প্রতি নিত্যব্যবহাধ্য আয়োডিন-যৌগ প্রস্থভিতে 

আযোডিনের প্রয়েজন। মুছু জাঁবক ঝপে টব রসাঘনের অনেক বিক্রিয়াতে 

এবং কোন কোন রঞ্তক- প্রস্তুতিতে আয়োছিন আবশ্যক । 

হাউক্ড্রোজ্ন্ন আক্োডভাইইড, হ্াউ্োআক্সোডিক্ষ 

ভগান্িভঃ [না 

হাইড্রোজেন ও আয়োডিনের দ্বিযৌগিক পদার্থ হাইড্রোজেন আয়োডাইড 

একটি গ্যাস। ইহ জলে দ্রবীভূত হইয়। হাইড্রোআম্মোডিক আযাসিড অস্ত্রে পরিণত 

২২-২৯। ভ্্ভত্ভিত (১) অতিরিক্ত উষ্ণতার হাইড্রোজেন ও 

আয়োডিনের সাক্ষীৎ সংযোগ সাধিত হয় এবং হাইড্রোজেন আয়োডভাইভ উৎপন্ন 

হয়। প্লাটিনাম ও অন্যান্য অনেক ধাতু এই সংযোগে উত্তম প্রভাবকের কাজ 

করে। 

115 115 কই 277] 

কিন্তু বিক্রিয়াটি উতমুখী, সুতরাং সং গর আংশিক সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

[ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ৪ ৫২) কোন আয়োডাইও লবখের উপর সালফিউরিক 
আাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন আয়োভাইড পাওয়া সম্ভব নয; কারণ 



৩৪৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মত আয়োভাইডও সালফিউরিক আযাসিডে জারিত হইয়া 
আয়োডিনে পরিণত হইয়া যায় । 

11747259055 131 1+70750£ 

2ানা+75904 ৮ [5+27,0+ 902 

স্থতরাং ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন আয়োডাইভ প্রস্র্ত করার পদ্ধতিটি 
হাইড্রোজেন ব্রোমাইডেরই অন্ুরূপ। আয়োডিন ও লাল ফসফরাস উপযুক্ত 
পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয় এবং একটি বিন্দুপাতন-ফানেল হইতে ফোটা 
ফোটা জল এই মিশ্রণে ঢাল] হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস 

উৎপন্ন হয় এবং উহা একটি নির্গম-নলঘার1 কৃপী হইতে বাহির হইয়া আসে 

( চিত্র ২২৭)। 

2৮+5]5+8750 » 21570,+10া 

| রর 
22222222222 ৫ 

চিত্র ২২ণ-_হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্ততি 

এই গ্যাসটি যথেষ্ট ভারী। ইহাকে প্রথমে লাল ফসফরাস ও শ্ু্ধ ফসফরাস 
পেন্টোক্সাইডের উপর দিয়া পরিচালিত করিয়া ( আয়োডিন ও জলীয় বাষ্প হইতে 
মুক্ত করার জন্থ ) লইয়া বাস্থুর উর্ধান্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চিত করা হয়। 



হাইড্রোজেন আয়োডাইড ৩৪৯ 

গ্যাসটিকে ঠাগ্াজলে ত্রবীভূত করিয়া হাইড্রোআয়োডিক আাসিড পাওয়া 
যাঁয়। দ্রবণকালে হাইড্রোক্োরিক আাঁসিডের মত সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীম্ব। 

(৩) আয়োডিনের ভ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস পরিচালনা করিলে যে 

সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয়, তাহ! ছাকিয়া লইলেও হাইড্রো-আয়োডিক আ্যাঁসিভের 
লঘু দ্রবণ পাওয়া সম্ভব । 

ঢ5১+12 7 ১+2াা 

শ২-২০০ | হাঁহক্ড্রোজ্েকল্ন আক্োভাহেক্র এস 2 ইহা 

একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন গ্যাস। সিক্ত বাতাসে ইহা ধৃূমায়িত হয়। ইহা বাতাস 
অপেক্ষা প্রায় সাড়ে চারগুণ ভারী । ইহার তবলাঙ্ক - ৩৫০৭ সেটিগ্রেড। জলে 

ইহ] অত্যন্ত দ্রবণীঘ। এক ঘন সেন্টিমিটার জলে প্রাদ্দ ৪১৬ ঘন সেন্টিমিটার গ্যাস 
দ্রবীভূত হয় (১০০ সেন্টি. উষ্ণতায়)। ইহার লঘু জলীয় দ্রবণ পাতিত করিলে 

প্রথমে জল বাম্পীভূত ভইয়া যায়। কিন্তু ক্রমশঃ আযসিডের অংশ বাড়িয়া ধখন 
শতকর! ৫৮ ভাগে দাড়াষ তখন সেই দ্রবণটি অপরিবপ্ঠিত অবস্থায় পাতিত হইতে 

থাকে । উহার স্ম্টনাঙ্ক ১১৭০ সেন্টি। 

ইহার বাঁপারনিক গুণাবলী হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোব্রোযষিক আসিডের 

অনুরূপ, কিন্তু ইহা! এ দুইটি আস্ড অপেক্ষ। অনেক সহজেই বিয়োজিত হয়। 

উত্তাপে ইহা উপাদান মৌল ছুইটিতে পবিণত হইতে থাকে। 
2]11 হত 115412 

হাইড্রো-আয়োডিক আাসিড অস্সাম্মক এবং যথারীতি বিভিন্ন ধাতু "ও ক্ষারকের 

সহিত বিক্রিয়া করে। 

হাইড্রো-আয়োডিক আসিডের বিজারণগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বহু রকম 

পদ্দার্কে ইহ! বিজারিত করে এবং সর্বদাই উহা! নিজে জারিত হইয়া আয়োডিনে 

পরিণত হয়। কয়েকটি উদ্বাহর্ণ নিয়ে দেওয়া হইল । 

(ক) সালফিউরিক আযাসিডের সহিত উহার বিভিন্ন প্রকারের বিক্রিয়া দেখা 
যায় 212১০ + 21011 7-  [54+21750)+ ১০) 

[125১0944017] 7 3]5+4890)+5 

05১০4 + 8111] লু 41574179504 755 

(খ) বাতাসে অঝ্সিজেন দ্বারাও আলোর উপস্থিতিতে সহজেই ঘা জারিত 

হয় 8 471 + 092 মদ 2194 21150), 
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গে) উহার অন্তান্ত বিজারণ ক্রিয়া £_- 

21711727802 ল 21120 +20+ 12 

21017 2175013 ল 217006187+21701715 

2171 1+175025 » 21150+]5 

2111 7+093 7171509+ 0024 15 

41772099505 5 0৮5১ +21]590,4+15 

5]1]1+11105 _ 2150 + 315 

ঢা] 1+10507050++ 51590, - 05690,)৯ + 20190, +7চ50 
+3]5 

10171 + 20100, + 41] ১০0৭ ল 2811)50, ৯2]1150)44+81150 
+5]5 ইত্যাদি। 

বস্তঃ, হাউড্রো-আয়োডিক আঠাসি'ড বিজাবক হিসাবেই বাবহৃত হয়। 

হাইড্রোজেন আযোডাইড গ্যাস কোবিণদাব। আক্কান্ত হইলে বিভিন্ন পদাথেব 

স্্টিকরে। কিন্ত হাইড্রো-আমেডিক আযসিডের দ্রবণ হইতে ক্লোরিণ কেবল 

আযোডিন প্রতিস্থাপন করিতে সক্ষম । 

(গ্যাস)  471+4601১ 41011715710 7101, 

(দ্রবণ)  211]1+ 01572110175 

ত্রোমিনও এরূপ আয়োডিন উত্পাদন করে £_- 

2 +1):১ 52111) 

২২-০৯। হ্যা আআালোডিন্ক জ্বযান্িড ও অন্যান্য 
ভতোভাইডেল্র স্পল্রীল্ষা। 2 
নিষ্নলিখিত পবীক্ষাসমূহেব সাহ।য্যে হাইড়ো আয়োডিক আ।সিড ও উহব বিভিন্ন লবণ নিণয় সম্ভব ? 

(১) গাঢ সালফিউরিক শ্যাসিড লহযোগে উত্তপ্ত কবিলে এই সমস্থ পদার্থ হইতে আর়োডিন 

উৎপন্ন হয়। এই সঙ্গে ম্যাঙ্জানিজ ডাই-অল্লাইড দিলে আবও সঙ্জে আয়ে।ডিন নিগত হয় । 

(২) আঞ্লোডাইডের দ্রবণে ক্লোধিণেন জলীয় দ্রবণ দিলে আয়োডিন নিগত হয় । উহাকে 

ক্লোরোফন্সের সহিত বাকাইয়। লইলে ক্লোবোফম্ম বেখনী রং ধারণ করে। অথব।, ্টার্ দিলে উহ। 
নীল হইয়া, আঁয়োডিনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। 

(৩) আয়ে।ডাইডের জবণে দিলভার নাইটে দ্রবণ ঢালিলে ঈষৎ পীত।ভ সিলভার আয়োডাইড 
অধঃক্ষিপ্ত হয়। দিলভার আয়োডাইভড আ্যমোনিয়া এবং নাইট্রিক আ।সিড উভযেই অদ্্রবণীয়। 

আয়োডাইভ লবণসমুহ্থ 3 হাইড্রো-আয়োডিক আযাসিড হইতে উদ্ভূত 
লবণসমৃহকে আয়োডাইড বল। হয়। লেড, মারকারি, কপার ও সিলভার 



পটাসিয়াম আয়োভাইভ ৩৫১ 

এই চারিটি ধাতুর আয়োভাইভ ব্যতীত অন্য সকল আয়োডাইডই জলে দ্রবণীয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়োডাইডগুলি ধাতু ও আয়োডিন কিংবা আয়োডিন এবং 
উপযুক্ত ক্ষার সহযোগে তৈয়ারী করা হয়। 

[151+125171672 

61017 +315-570+1-10১+ 750 

২২-১৩২। শটান্গিম্সাম আল্লোভাইইভ্ডঃ ছ। 2 আয়োডাইভ 
লবণগুলির ভিতর পটাসিয়াম আযডাইডের ব্যবহার এবং বাজারে চাহিদা 
সর্ববাধিক। পটাসিয়াম আয়োডাইড দুইটি উপাষে পাওয়া ধায। 

(১) গ1ঢ কষ্টিক পট|স দ্রবণে যথাসম্ভব পবিমাণ আয়োডিন ভ্রবীভূত কবা 
হয়। ইহাতে পটাসিয়াম আযোডাইভ ও পটাসিয়াম আয়োডেট উৎপন্ন হয়। 

দ্রবণটির পাতনেব ফলে যে কঠিন অবশেষ থাকে তাহা অঙ্গারের সহিত উত্তপ 

করিলে পটাসিষাম আযোডেট বিজারিত হইয। আয়ে।ডাইডে পরিণত হয়। এই 

পটাসিযাম আযোডাইড-এর জলীয় দ্রবণ ছাকিঘ্! লগা কেলাসিত কর] হয। 
(১1২011+ 31১ চাতা +100৭+ 21150 
21৯10)+ 367 211+300১ 

(২) সিক্ত লৌহচরের সহিভ আখোডিনের বিক্রিধার ফলে আয়রণ 
আযোড(ইও উৎপন্ন হয়। পটাসিধাঘ কার্বনেট দ্রবণেব সহিত উত্তপ করিয়। 

উঠাকে আধ্রাবশ্েষিত করিলে পটাসিয়াম আয়োডাইড পাওয়া যায়। অদ্রাব্য 

'আয়বণ হাইদ্রক্সাইড ছাকিয়। লইঘ। নে পরিক্ৎ পাওয়| যায়, উহ। হইতে | 

কেলাসিত কর। ভয। 

17091441500, + 40150 -51750011), + মাতা +4002 

পটাসির[ম আয়োডাইড ওধ্ধ ও আলোক-চিত্রেই বেশী ব্যবজগত হয়। 

ক ঁ ্ ঈঁ 

২২-৩২০। হ্যাক্লোজে্েন্সেন্ল ভক্আইইভ ওহ আক্ভি- 

ভ্যযান্িিভসমুহ 2 
পূর্বেষ আমর। কেবন হাালোজেন মৌল চারিটি ও উহাদেব হাইড্রোজেন যৌগগুলিব আলোচন। 

করিয়াছি। ইহা ছাড়া, হালেজেনেব অক্সাইড ও অক্সি-আসিদসমূহ আঁলে।চনা কবা গ্রয়োজন। 
মৌলের অঙ্িজেন-সমস্থিত আসিডকে অক্সি-আ মিড বলা হয় । 

ক্লৌরিনের শুধু অক্সাইড লীনা আছে, কিন্তু কৌন অন্সি-অ]াসিড জানা নাই । লঘু ক্ষার-এ্রবণের 



৩৫২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ভিতর দিয়া ছোট বুদ্বুদের আকারে ফ্লোরিন গ্যাস চ।লনা৷ করিলে ফ্লোরিন মনোক্সাইভ গ্যাস প্রস্তুত 
হয়। ইহা একটি তীব্র জারণগুণ-সম্পন্ন পদীর্থ। 

27272125077 221+ 0750 -+1750, 

অধুনা 750০ (ডাইক্লোরিন-ডাই-অক্সাইড ) নামীয় আরও একটি অক্সাইড আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । 

কিন্ত অপর তিনটি হালোজেনের একাধিক অক্সাইড ও অক্সি-আ।সিড আছে । তাহাদের নাম 
ও সঙ্কেত নীচে দেওয়। হইল । 

হালোজেন অক্সইড অক্ি-আপিড 

১1 ক্লোরিণ-_ 

(৫) ক্লোরিণ মনোকসাইড, 01,0 (1) হাইপেক্লোর।স আসিড, 010 
(01) ক্লৌবিণ ডাই-অল্লাইড, 0105 (1) ব্বোরাস আসিড, 11010) 

(11) ক্লোৌরিণ হেক্পোক্সাইড 0০1,0)৩ (111) নোবিক আমিড, 77010), 

(৮) ক্লোরিণ হেপ্টোক্সাইড 0105 (৮) পাবক্লোরিক আসিড, 1010 

২। ব্রোমিন__ 

() ব্রোমিন মনোক্লাইড, 1)7,0 (0) ঠ৯পোব্রোমান আ।সিড,111)10 
(৮) ব্রেমিন ডই-অক।উড, 1)1 05 01) ব্রোমাস আ.দিড, 11120), 

(11) ব্রোমিন পার-মক্সাতড, 137,6)৬ (111) ব্রোমিক আসিড, 111)10), 

৩। আয়োডিন-__ 

(1) আয়োডিন ডাই-অন্স$ড 150)। (0) হউপো আযোডাস শ।নিড, 1801 
(0 আয়ে।ডিন পেন্টোল্সইড) [505 (11) আ।য়োডক গ্রাপসিড, 1110), 

(81) আয়োডিন অক্সাইড, 1405 (111) পাব আ।যে।ডক আসিড, [1105 

এই অক্সাইড ও অ'্স-এ)পিড সবগুলিহ তুণা মলের নহে। বশত, উাদেব লোন কোনটি 
(যেমন, 110)], 11010.) কেব্ণমান্র অণ্ি্ইই প্রঘণিত ভঃয়াছে, বিশদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা 

সম্ভব হয় নাউ । হলোজেন তিনটিব যৌগগুলিব প্রস্তত প্রণ[লা এবং ভাহ।দের বাসাধশিক ধশ্ম প্রায় 

অনুরূপ | যেমন, 11010) 1773105 এবং 1110), | এই তিনটি আ/।সিড এক উপাষে প্রস্তুত 

করা হয় এবং উহাদের বাবহারও একবকমেব । 

উল্লিখিত অঙ্পিজেন যৌগসদুহেব ভিতর ঘেগুণি অপেক্ষারুত অধিক গুরুতসম্পন্ন তাহাদের বিষয়ই 

এখানে কেবল আলোচিত হইবে । 

ভন্ড 

ক্লোরিণ মনোক্সাইভ, 0150 ৪ ঠাণ্ডা পীত মারকিউরিক মক্সাইডের উপর দিয়া বিশু 
ক্লোরিণ পরিচালিত করিলে ঈষৎ তামাটে রঙের ক্লোরিণ মনোক্স।ইড গাস পাওয়! যায়| 
মারকিউরিক অক্সাইডটি সদ্য প্রান্ত কবিয়। প্রথমতঃ ৪০০০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া লওয়। 
প্রয়োজন । 

201%+27807 1180, 13850154+0150 



হালোজেন অজ্াইড ৩৫৩ 

এই গ্যাসটি জলে সহজেই ভ্রবীভূত হয় এবং হাইপো-ক্লোরাস আসিড উৎপন্ন করে। গ্যাসটি 
জারণগুণসম্পন্ন, এমন কি, হাইড্রোজেন ক্লৌর।ইডকে পর্যান্ত জারিত করে । 

01,0-+7,0-27500 
01509172175 017 2015-+ 550 

ব্রোমিন মনোক্সাইডও একই উপায়ে প্রস্তত হয়। 
2713151+12£00-175815 4 131509 

ক্লোরিণ ভাই-অক্সাইড, 010, ৫ পটাসিয়াম ক্লৌরেট ও সালফিউরিক আযসিডের 
বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরিণ ডাই-অল্সাইড পাওয়! সম্ভব হইলেও উক্ত মিশ্রণটি গুরুতর বিস্ফোরক বলিয়। 

এই উপায়ে গ্যাসটি তৈয়ারী করা হয় না। 
37010৪-+2ান550$-0010++207750২1+20105+-1750 

ইহার পরিবর্তে, পটাসিয়াম ক্লোরেট ও অক্স(লিক আপিড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। প্রায় 
৬*০ সেট্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই গাঢ় হলদে রঙের ক্লোরিণ ডাই-অজ্সাইড পাওয়] সম্ভব | 

2101057+ (00017) ৯- 20105 + 15050, 
27010৯+000011)১-200৯+213,0+2010, 

এই গ্যাসটিও তীব্র জারকেব কাজ কবে, এবং উত্তপ্ত কবিলেই বিক্ষোরণপূর্বক বিযোজিত হইয়া 
থাকে । ইহ ক্ষাবকে দ্রবীভূত হইয়া ক্লোবাইট ও ক্লোরেটে পরিণত হয় । 

20105428017 005+7010১+ 17১0) 

ক্লোরিণ হেঝ্সোক্সীইভ 01,0% 3 ০* উষ্ণতায় ক্লোরিণ ডাই-অক্সাইড ওজোনদ্বার 
আক্র!স্ু হইযা ঘন লাল তরল হেক্সোক্সাইড রূপান্তবিত হইতে থাকে । ইহা অত্যন্ত বিক্ফোরণশীল 
ও আরণগুণসম্পন্ন এবং জলে দ্রব হইঘা ক্লোবিক ও পাবক্লোরিক আসিডে পরিণত হয় । 

20105+20৯- 01505 +205 
(150)০+150-177010,+70020, 

ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ইহ ক্লেবেট ও পাবক্লোরেট উৎপন্ন কবে 2-- 

21014015057 010২+1610,+1150 

- ক্লোরিণ হেশ্টোক্সাইভ (01505) £₹ ১০০ সেটিগ্রেডেবও অনধিক উষ্ণতায় অনার্র 
পারক্লে।রিক আসিভ ফসফবাস পেন্টো-অক্স।ইড নিকদকের সংস্পশে বহুক্ষণ রাখিয়। উহাকে পাতিত 

করিলে তৈলাকারে ক্লোরিণ হেপ্টোক্সাইড পাওয়] যায়। উত্তাপ দিলেই ইহার বিস্ফোরণ হুক হয়। 
জলে ইহা আন্তে আস্তে ভ্রবীভূত হইয়। পারক্লোরিক আসিড উৎপন্ন করে। 

2ান010,- 0150-+750 

ব্রোমিন ও আয়োডিনের উচ্চতর অক্লাইডগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত কর! হইয়াছে । 

-. ব্রোমিন ও অক্সিজেনের মিশ্রণের উপর ** ডিগ্রি উষ্ণতায় তড়িৎক্ষরণ সাহায্যে কঠিন বোমিন 

ডাই-অক্সাইড 7:05 পাওয়া যায়। কিন্ধ কঠিন ব্রোমিন পার-অক্সাইড 1;7505 অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী 
এবং অত্যধিক শৈত্যে ব্রোমেন ও ওজোনের বিক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। 

আয়োডিন ও ওজোনের ক্রিযাঁর ফলে আয়োডিন অক্সাইড, [09 প্রস্তুত হয়, কিন্ত আয়োডিন 

ডাই-অক্সাইড 1০0+ পাইতে হইলে আয়োডিক আসিড গাঢ় সালফিউরিক আদিড সহ উত্তপ্ত 

করিতে হয় 

৩ 



৩৫৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

আয়োডিক আদিডকে ২**০-২৪০০ সে্টিগ্রেড পর্য্স্ত উত্বীপে নিরুদিত করিলেই আয়োডিন 
পেন্টোক্সাইড, [505 পাওয়া যায়। 

2ান0১-1750+1508 

আয়োডিন ও ব্রোমিনের সমস্ত অল্লাইডই মোটামুটি ক্ষণস্থায়ী এবং সহজেই বিযোজিত হয়। 
উহীরা সকলেই জারকের শ্যায় ব্যবহার করে। 

ভক্কি-ভ্যাম্িড্ড 

২২-২০৪ | হাইং্পোকোল্সাস আআানিভঃ 00] হাইপো- 
ক্লোরাস আাসিভ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়| সম্ভব নয়, জলীয় ভ্রবণেই শুধু উহার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । খুব কম উষ্ণতায় অবশ্য উহার সোদক স্ফটিক 

ইদানীং কেলাপিত কর। সম্ভব হইয়াছে । 

প্রস্ততি এ (১) ক্লোবিণের জলীয় দ্রবণ ধীরে ধীরে হাইপোক্লোরাস ও 
হাইড্রোক্লোরিক আসিডের নিশ্রণে পরিণত হইয়া যায়। পরিবর্তনটি অবশ্ঠ 

উভমুখী। 01+1150 ২1190141101 

(২) ক্লোরিণের জলীয় দ্রবণের সহিত সগ্ প্রস্তুত পীত মারকিউরিক অক্সাইড 

ঝাকাইয়া লইলে হাইপোক্লোরাস আযাসিডের দ্রবণ পাওয়| যায়। অথবা জলে 

ভাসমান চকের গুঁড়ার ভিতর ক্লোবিণ গ্যাস চালনা করিলেও উহ! 

হাইপোক্লোরাস আসিডের দ্রবণে পরিণত হয়ু। 

20124 050+ 21750 -77501১, [৪০ + 27090 
2015+ 150 + 0800১508015 + 005+2700 

(৩) বিরঞ্কক-চুর্ণের (ব্লীচিং পাউডার ) উপর লঘু আাসিডের ক্রিয়ার ফলেও 

খুব সহজে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড পাওয়া যায়। এমন কি, কার্বন-ভাই- 
অক্সাইডের মত মৃদু-আস্নিক অক্সাইভ সাহায্যও হাইপোক্লোরাস আযাসিভ উৎপন্ন 
করা শম্তব। 

205(001)01+ 2ারাব ০0৯ _ 0805) + 0৪015 +2700 
208(0909)01+ 005 +17 9609) 7 08008 + 08018 +2170901 

কিন্তু ক্লোরাইড হইতে [01 উৎপন্ন করিতে সক্ষম এরূপ তীব্র কোন আ্যাসিভ 
প্রয়োগে উৎপন্ন হাইপোক্লোরাস আাসিভ ক্লোরিণে পরিণত হইয়া যাইবে, যথা £__ 

0৪(001)01+ চ১০,- 0৪890, +1701+ 001 
701+7001-13,0+ 01, 



হাইপোক্লোরাস আযাসিড ৩৫৫ 

বিরঞক-চুর্ণের পরিবর্তে যে কোন হাইপোর্লোরাইট লবণ হইতে আ্যাসিড 
সাহায্যে হাইপোক্লোরাস আযাসিভ মুক্ত করিয়া লওয়] সম্ভব। 

190901+ লতি 0৪- বদা05+ 5001 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হাইপোক্লোরাস আযাসিও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব 
নয়। ইহার জলীয় ত্রবণ শতকর! প্রায় ২৫ ভাগের বেশি গাঢ় কর! সম্ভব নয়। 
লঘু দ্রবণ মোটা মু স্থায়ী হইলেও ইহার গাঁট দ্রবণ, বিশেষতঃ আলোর প্রভাবে, 
বিযোজিত হইয়! অক্সিজেন এবং ক্লোরিণে পরিণত হ্ইয়! যায় £__ 

[37001-01+0; ০0+০0-05 
[া101+11[001-171050+ 05 

এত সহজে অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে পারে বলিযাই হাইপোর্লোরাস আযাসিড 
বেশ তীব্র-জারকের কাজ করে। বস্তুতঃ, উহা হইতে যে জায়মান অক্সিজেন 

সঞ্জাত হয়, তাহাই জারণ-ক্রিয়| সম্পন্ন করে। 

5১০১ + £001-1থ550++]7 01 
211 +710901+1300060, ০119 10096, ০133 + 12 + 

175007+7001 

হাইপোক্লোরাস আসিড দ্রবণ বিরগ্তকরূপে এবং বীজবারক রূপে ব্যবহারের 

হেতু উহার জায়মান অক্সিজেন প্রদান-ক্ষমতা। ক্লোরিণের মত, ইহাও জারণ- 
ক্রিয়ার দ্বারা বিরঞ্তন করে । 

ম্যাগনেসিয়াঘের সহিত হাইপোক্লোরাস আযাসিভ হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

করে 2 [167271001-101060901)5+ 115 

হাউশোোল্লেল্লাইউ লনবপসমুহ 

হাইপোক্লোরাস আসিডেব হাইড্রোজেন বিহিন্ন ধাতুদ্ধাব৷ প্রতিস্থাপিত করিলে যে সকল লবশেব 

উৎপঞ্তি হয় তাহাদিগকে হাইপোক্লোরাইট বল। হয। যথা, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, 25001, 
ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট, 00901) ইত্যাদি। 

এই লবণগুলি অবগ্ত বিভিন্ন ক্ষারকের লঘু দ্রবণের ভিতব ক্লোরিণ গ্যাম পরিচালিত করিয়া 
প্রস্তুত করা হয়। যেমন, চুণের জল বাঁ লঘু কষ্টিকমোডাতে ক্লোরিণ গ্যাস দিলে বখান্রমে 
ক্যালসিয়াম ও সৌডিয়াম হাইপোক্লোর!ইট পাওয়া যায়। 

01০-250 দূ 9017 90 0717+1750 

2015 +20850017)5 ল 09014 08000)5+279 

খনসন্লিবিষ্ট তড়িন্বারের মধ্যে ক্লোরাইডের লঘু দ্রবণ বলাখিয়া তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলে বথারীতি 



৩৫৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পরাপ্রান্তে ক্লোরিণ এবং অপরাধ্রীস্তে ক্ষারকের দ্রবণ উৎপন্ন হইবে! ইহার! পরস্পরের সহিত 
বিক্রয়! করিয়াও হাইপোক্লোরাইট উৎপন্ন করে $-- 

901 ২ ++ 01 22421773507 28207717075 

(01401 -500122 €1,+23207 71201420014 75 

হাইপোক্লোরাস আসিডের মত হাইপোক্লোরাইটগুলিও বিবপ্রকের কাজ করে এবং জারণগ্ুণ- 
সম্পন্ন । হাইপোরক্লোরাইটের ভ্রবণের উষ্ণতা বাড়াইলে উহার ভাঙিয়া যায় এবং ক্লোরাইড ও ক্লোরেট 

লবণে পরিণত হয় । যথা -- 

31209001- 22014725010) 

306001)১-20801,+086010২)* 

২২-৩০4২ বিল্লগঞক-চ০ঃ লীচিি পাউভ্াল্র, 086001)0] 
- সাধারণতঃ ব্রীচিং পাউডার ব1 বিরঞক-চুর্ণ নামে যাহা পরিচিত, উহার রাসায়নিক 

নাম, “ক্যালপিয়াম-ক্লোরো-হাইপোরক্লোরাইট”, ০৪421 ইহাকে হাইভো- 

ক্লোরিক আযাসিডভ এবং হাইপোরোরাস আযসিড উভয়ের যুগ্ম-লবণ বলিয়া ধরা 

যাইতে পারে | 

017, 71001 00150 
০211 1101 -৯6৪০০1 + 1150 

বিরঞ্জন-কার্য্যে এবং সংক্রামক জীবাণুর প্রতিষেধক হিসাবে ইহার চাহিদা এত 

বেশী যে কোন বন্ধিষ্ণ দেশের শিল্পজগতে বিরঞণক-চুর্ণের প্রস্ততি একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়া থাকে । বর্তমানে ইহার প্রস্ততিতে নানা রকম উপায় অবলম্বন 

করা হইতেছে । এখানে ছুইটি প্রণালী বিবৃত কর হইল । 
(১) সীসানিম্মিত গ্রকোষ্ঠের সিমেণ্ট বা শিলাজতুর মেঝেতে প্রথমে প্রায় তিন 

ইঞ্চি পুরু করিয়া কলিচুণ রাখা হয়। এই কলিচুণ বেশ চূর্ণ অবস্থায় থাকা প্রয়োজন 
এবং উহাতে শতকরা ২৬ ভাগের অধিক জল থাক। উচিত নয়। উপরের দিকে 

একটি প্রবেশ-নলের সাহায্যে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে অনার্জ ক্লোরিণ গ্যাস চালিত 
করা হয়। এই ক্লোরিণ গ্যাসে সচরাচর আয়তন হিসাবে শতকরা ৪০ ভাগ 

ক্লোরিণ বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে । কলিচুণ ক্লোরিণ শোষণ করে এবং ধীরে 
ধীরে বিরঞ্নক-চুর্ণে পরিবর্তিত হয়। যাহাতে যথাসাধ্য ক্লোরিণ বিশোধিত হয় 
সেইজন্য মধ্যে মধ্যে কাঠের হাতা দ্বার! কলিচুণ নাড়িয়! দিতে হয়। প্রকোষ্ঠাটর 

উষ্ণত| ৪০৭ সেট্টিগ্রেডের অনধিক রাখ হয়। অধিকতর উষ্ণতায় বিরঞ্জক-চুর্ণ 
বিযোজিত হইয়া যায়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা এইরূপে রাখিয়া দিলে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ 



বিরপক-চূর্ণ ৩৫৭ 

হয়। বিক্রিয়া-শেষে প্রকোষ্ঠের ছুয়ার খুলিয়া কিছু কলিচুণের গুঁড়া ছড়াইয়া দিতে 
হয়, তাহা অবশিষ্ট ক্লোরিণ টানিয়া লয়। তৎপর এই বিরঞ্জক-চূর্ণ কাঠের বা 
আলকাতর! মাখান লোহার পিপেতে কৰিয়! চালান দেওয়! হয়। 

09(07)2 4 019 75 0০909010014 20, 

২) হেজেনরেভারের যন্ত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত লঘু ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যেও 
কলিচুণ হইতে বিরপ্রক-চুর্ণ প্রন্তত করা সম্ভব (চিত্র ২২ত)। ইহাতে কয়েকটি 

লৌহনিম্মিত অন্ভূমিক প্রশস্ত নল বা সিলিগার থাকে । উহাদের প্রত্যেকটির 
অভ্যন্তরে “ক্র মত একটি দীর্ঘ আলোড়ক আছে। সকলের উপরে যে নলটি 

আছে উহাতে কলিচুণ দেওয়া হয়। আলোড়কগুলি আস্তে আন্তে ঘুরিতে থাকে । 

আলোড়কের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলিচুণ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
যাইতে থাকে এবং অবশেষে নির্গম-পথে দ্বিতীয় নলে প্রবেশ করে। এইভাবে 
কলিচুণ চারিটি নল অতিক্রম করে। ইত্যবসরে সর্বশেষ নলের ভিতর 

তি 
রি 0৬ ডি (3 
ছা ২উ তত তত ্ত-ত্ত-্ত-স্তসস্স 

৬ 

' 
৬৪ 

ণে 

১ ২ ২ রে 
ইত ২ ১২৩২১২২২৬১৩ ২৬৩৬৬ চা 

রে ১ ১ ৯ 

হতে 

3 রর 
তক ৯ ৯. ১৬ ১. 

খা 1৯১১০১১০১০১০২১১০১০০৩ ১১১১ সক ১১৩১-১১-১-৬৫১১১৬১১১১-০১১৩ত০ ১৯১৯১-১০৯) 

শপ )্ ॥ পর ১ ১৬১ ৬ উড. 
এত... 

চিত্র ২২ত-_হেজেনক্রেভার যন্ত্রে বিরঞ্জক-চু৭ প্রস্তুতি 

লঘু ক্লোরিণ গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই ক্লোরিণ কলিচুণের পথেই 
বিপরীত মুখে পরিচালিত হয়। স্থতরাং কলিচুণ ও ক্লোরিণ নিবিড় সংস্পর্শে আসে 
এবং বিরঞ্জক-চুর্ণ উৎপন্ন হয়। সকলের নীচের নল হইতে বিরঞ্জক-চূর্ণ কাঠের 
পিপেতে ভরিয়া লওয়া যায়। 



৩৫৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বিরগুক-চূর্ণ একটি অনিয়তাকার পদার্থরূপে পাওয়া যায়। উহা জলে দ্রবীভূত 
হইয়া ক্লোরাইভ ও হাইপোক্লোরাইট মিশ্রণে পরিণত হয়। 

209(00)01 _ 08015 + 08000) জলে ] 

মু আসিডের'লঘু ভ্রবণে বিরপ্ক-চূর্ণ হইতে হাইপোক্লোরাস আযাসিভ পাওয়! 
যায়। কিন্তু তীব্র আসিডের দ্রবণে ক্লোরিণ নির্গত হয়। 

208%0001)01 +132050)9 ল 0৪008 + 08015 +2170904 

০৪60০)01)0514+ 0 25004 _ ০১০৫ + 0127 17209 

05(001)01+2ন01 » 0801১+01,+71,0 

বলা বাহুল্য, এই নির্গত ক্লোরিণের জন্যই ইহার বিরগরনক্রিয়া সম্পাদিত হয় । 

বিরগ্নক-চুর্ণের উপর গাঢ় আযামোনিয়। দ্রবণ দিলে, উহা হইতে নাইট্রোজেন বিষমুক্ত 
হয়। 

30200901)001 7 214097 _ 308%0912 + 5 +911509 

সোডিনাম কার্বনেট বিরঞ্চক-চূর্ণেৰ সহিত বিক্রিয়া করে এবং সোভিয়াম 
ক্লোরাইড ও হাইপোর্লোরাইট পাওয়া যায় £__ 

096901)014+ ৪2005 _ 08005 + 29014 8০1, 

বিরঞ্জক-চূর্ণের জারণক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পটাসিয়াম আয়োডাইড 
হইতে উহ1 আয়োডিন উৎপাদন করে। ” 

05(001)01+ 2] +2101 _ 08015+21301+177204+]5 

কোবাল্টের যৌগসমূহের উপস্থিতিতে বিরঞগনক-চুর্ণ হইতে অক্সিজেন পাওয়া 
যায় ঃ__ 2050901) 01 _ 208015 + 05 

বিরঞ্জন-প্রণালী ৪ বস্বাদি বিরপ্চক-চুর্ণ সাহায্যে পরিষ্কত করিতে হইলে 
প্রথমে অপরিষ্কৃত বস্্রাদি বিরঞ্তক-চুর্ণের দ্রবণে ভিজাইয়া লইতে হয় এবং পরে 

উহাকে অত্যন্ত লঘু সালফিউরিক আাপিডে ধোয়া হয়। ইহাতে ক্লোরিণ উৎপন্ন 

হয়। উহাই বিরঞ্চন করিয়া থাকে। অতঃপর আ্যাসিভ দূরীভূত করার জন্য 
বন্ত্গুলি সোডাতে ধুইয়৷ লওয়া হয় এবং পরে সোডিয়াম সালফাইট বা থায়ো- 
সালফেট দ্রবণে ধোঁত করিয়া ক্লোরিণ-মুক্ত করা হয় । 

বিরঞ্জক-চুর্ণের সঙ্কেত £ বিরঞরক-চূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া দু্ধর। 
সর্ধদাই উহার সহিত কিছু চণ ও জল মিশ্রিত থাকে । এই কারণে উহার সঙ্কেত 



বিরঞ্শক-চুর্ণ ৩৫৯ 

নুনির্দি্ভাবে স্থির করা শক্ত । বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সন্কেত ইহার জন্ত প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে আলোচিত হইল। 

(১) বালার্ড 0351:৭)-এর মতে ইহার সঙ্কেত 09019 + 02(001)5 অর্থাৎ 

ইহা! ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইটের মিশ্রণ । ইহা! যদি ঠিক হইত তবে, কোহল- 
দ্বারা বিরগুক-চুর্ণ ধৌত করিলে উহাতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ত্রবীভূত হইত। 
কিন্তু তাহা হয় না । এইজন্ই প্রধানতঃ এই সঙ্কেত অগ্রাহ্। 

(২) ষ্টালমিড (969171501৮20100) মনে করেন ইহার সঙ্কেত হওয়া উচিত 

কেনে | | এই সঙ্কেত গ্রহণ করিলে ইহাতে ক্লোরিণের পরিমাণ শতকর। 

৩৩ ভাগের অধিক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিরপ্বক-চৃর্ণের তৌলিক বিশ্লেষণে 
ক্লোরিণের পরিমাণ শতকর। ৪০ ভাগেরও অধিক দেখা যায়। 

(৩) ইহার সঙ্কেত বিষয়ে ওডলি*-এর (01178) সিদ্ধান্তই [০৫4] 

অধুনা গৃহীত। এই সঙ্কেত হইতে শুধু যে ইহার রাসায়নিক ধর্শগুলির তাৎপর্ধ্য 
বুঝা বায় তাহ! নহে, ইহার ভৌলিক বিশ্লেষণলন্ধ তথ্যগুলিও সমথিত হয়। 

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিরঞ্ক-চুর্ণে, 

(0০20 : 2061 015 1151990171091166 0919 21021 0915 

১2২ ১২ আছে। 

কিন্তু, বালার্ড সন্কেতান্ষযায়ী ১: ২ ১১১ 

ষ্ালমিড সঞ্চেতা্গযায়ী ১১ ১3১ 

ওডলিং সক্কেতান্থষায়ী ১: ২ ১১২ 

অনুপাতে থাক1 উচিত। 

এই কারণেই ওডলিং-এর দেওয়া সঙ্কেত গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্তু 

সাধারণভাবে প্রস্তুত বিরঞ্জক-চূর্ণের সঙ্কেত 308(9091)01, 05(09177), 57750 

গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

চা এ ক 

হাইপোব্রেমাস জ্াসিড এবং হাইপোআয়োডান আ্যসিডও হাইপোক্লোরাম আমিডের মতই 

প্রস্তুত কর! যায়। | ৃ 

2135+213£0 4150 -180, ঢা685+2]0ঘ 
21,+27809+ 0750 -ার80, টগা,+2701 



৩৬৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ইহাদের ধন এবং ইহাদের লবণসমুহও একই শ্রকারের। হাইপোআয়োডাস আযআসিভ এবং 
উহার লবণ কোনটাই বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করা সম্ভব নয়--দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

নী নর সং 

২২-২০৬। (ক্লরোত্রিক্ক ভাসি + 77005 2 বেরিয়াম ক্লোরেটের 
দ্রবণে ধীরে ধীরে তৃল্যাঙ্ক পরিমাণ লঘু সালফিউরিক আাসিভ ঢালিলে বেরিয়াম 
সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। ইহা ভঁকিয়া লইলে ক্লোরিক আযাসিডের লঘু দ্রবণ 
পাওয়। যায়। 

1302(6510)9)2 + 17950) ৯ 1732850)4 +21704093 

এই লঘু ভ্রবণটি নিম্নচাপে ফুটাইয়া প্রথমে গাঢ় করা হয় এবং পরে শৃন্তপ্রেষ 
শোষকাধারে রাখিয়া শতকরা ৪০ ভাগ আাসিভ দ্রবণ পাওয়া যায়। 

অতিরিক্ত গাড় করিতে গেলে উহা! বিযোজিত হইয়া যায় £-_ 

370105 _77010++20105+ 17720 

ক্লোরিক আসিডেরও জারণ-ক্ষমতা বেশ প্রবল । যথা £-_ 

৪770103 +16171017- 00102 4 90915 + 12750 

চ0105 +377590১- 37550,+1101 ইত্যাদি । 

২২-২০৭, | €ক্লাক্ল্েউ 2 ক্লোরিক আযাসিডের লবণকেই ক্লোরেট বলা 
হয। সাধারণতঃ গাঢ় এবং উষ্ণ ক্ষারক-দ্রবণের সহিত ক্লোরিণের ক্রিয়ার সাহায্যে 

ক্লোরেট লবণ উৎপন্ন করা হয় । যেমন ₹_ 

601,+005(013)5 _ 508015+ 05(6010১)০+ 37150 
ক্লোরেট লবণসমূহের ভিতর পটাসিয়াম ব্লোরেটই সমধিক গুরুত্বসম্পন্ন। 

পটাসিয়াম ক্লোরেট £ 7010৪ 3 ছুইটি বিভিন্ন প্রণালীতে পটানিয়াম 
ক্লৌরেট প্রস্তুত হয়। (১) উষ্ণ চুণগোলার ভিতর ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত 

করিয়] সম্পক্ত করিলে ক্যালসিয়াম ক্লোরেট ও ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়। ইহার! 
উভয়েই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং চুণ হইতে ছাকিয়! দ্রবণটি পৃথক করিয়া 
লওয় হয়। অতঃপর স্বচ্ছ দ্রবণের সহিত তুল্যাঙ্ক পরিমাণ পটাসিয়াম ক্লোরাইভ 
দ্রবণ মিশাইলে, পটাসিয়াম ক্লোরেট পাওয়া যায়। 

201+ 050010৯)৯- 20105 + 0801, 
দ্রবণটি ঘনীভূত করিয়। ঠাণ্ডা করিলেই অপেক্ষাকৃত কম প্রাব্য পটাসিয়াম 



ক্লোরেট ৩৬১ 

ক্লোরেটের স্টিক কেলাসিত হয়। ইহা ছাকিয়! পুনরায় গরম জল হইতে 
কেলাসিত করিয়া অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ কর] হয় (চিত্র ২২থ )। 

চিত্র ২২খ-_-কাঁলিপিয়াম ক্লোরেট প্রস্ততি 

(২) গরম ও গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ তডিৎ্-বিশ্লেষিত করিয়াও 

ক্লোরেট উৎপাদন করা হয়। সীসাদ্বারা আবৃত একটি ীলের বাক্সে এই বিশ্লেষণ 
করা হয়। ইহাতে বহুসংখ্যক লোহার ক্যাথোভ এবং প্লাটিনাম জালির 

আানোভড পর্যায়ক্রমে একের পর এক সজ্জিত রাখা হয়। যাহাতে আনোডের 

ক্লোরিণ ও ক্যাথোডের কষ্টিক সোড। সহজে মিশ্রিত হইয়া ক্লোরেট উৎপন্ন করে, 

সেইজন্য আনোড ও ক্যাথোডের দূরত্ব খুব কম, প্রায় ভন্₹” ইঞ্চি, রাখা হয়। 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণটি প্রায় ৯০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয় এবং 

উহাতে কিঞ্চিৎ ভাইক্রোমেট ও হাইড্রোক্লোরিক আসিড মিশ্রিত করিয়া দেওয়া 

হয়। ভাইক্রোমেট ক্যাথোডের বিজারণ বন্ধ করে। 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ছুই- 

তৃতীয়াংশ যখন ক্লোরেটে 

রূপান্তরিত হইয়া যায় তখন 

দ্রব্ণটি বাহির করিয়া লওয়৷ হয় 

এবং উপযুক্ত পরিমাণ পটাসিয়াম 

ক্লোরাইড ভ্রবণের সহিত মিশান ৃ 

হয়। ঠাণ্ডা হইলে উহ1 হইতে চিত্র ২২দ---পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুতি 

পটাসিক্াম ক্লোরেট কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া! যায়। 
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25017 22+ 015 

29 +21720- 28207 + 75 

3015 +6120 77 90105 + 58014 31750) 

50105 +7001- ছ010২ + 80] 

পটাসিয়াম ক্লোরেট জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না। ইহা ৩৭০০ সেন্টিগ্রেডে 
তরল হইয়! যায় এবং ৩৮০০ সেন্টি, হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে আরম্ত করে। 

কিন্তু উষ্ণতার সামান্ত বুদ্ধিতে অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়, কারণ উহা! 
পারক্লোরেটে পরিণত হইতে থাকে । ৬১০০ সেন্টি, উষ্ণতাষ পটাসিয়াম 

পারক্লোরেট গলিয়া যায় এবং ৬৩০০ সেন্টি, হইতে উহা বিযোজিত হইয়া 
অবিজেন দেয়। 

2501053 _2২01+305*--৮৩৮০০  সেন্টিগ্রেড 
470105 » 2010, +1700---৫০০০ ৮ 
010, 2100 + 205৮৮, ৬৩০০ ৮ 

ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অন্ত্াইড প্রভৃতি প্রভাবকের বর্তমানে প্টাসিয়াম ক্লোরেটের 

বিষোজন আরও সহজে অনেক কম উষ্ণতা সম্পন্ন হয়। 

পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রভৃত জারণশক্তিমম্পন্ন। সালকার, ফসধরাস গ্রুভৃতি 

মিঅিত করিয়া জালাইয়। দিলে ভীষণ বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। 1701. 75503 
প্রস্থৃতিও জাবিত হইয়া থাকে ₹-_ 

80105 + 24301» 8[01+9015+6010৯+ 12750 
[50105 + 72১05 7 27550), + 101. 

সাঁলফিউরিক আযাসিডের ক্রিয়ার ফলে পটাসিয়াম ক্লৌরেট হইতে ক্লোরিণ 
ডাই-অক্মাইভ বিমুক্ত হয। 

ম্যাচ প্রস্তুতিতে, বাজী ও বিস্ফোরক বোমা তৈষারী করিতে পটাসিয়াম 
ক্লোরেট বিশেষভাবে ব্যবহৃত হ্য়। জারক হিসাবেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার 

আছে। 

ক্রোমিক আসিড, ৪৮০, 8 ব্রেমিক আসিডের দ্রবণ ক্লৌরিক আ সিডের অনুরূপ 
উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত করা বায়। সিলভার ব্রোমেটের উপর ত্রোমিনের ব্রবণের ক্রিয়ার ফলেও 

ব্রোমি'+ আসিড পাওয়া সম্ভব । 

54815105431315% + 37 50 5 54£ায়াশ61710:05 



হাঁলোজেন অক্ি-আযসিভ । ৩৬৩ 

উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে ত্রোমিক আযাসিডের দ্রবণ বিষেরিজিত হইয়া যাঁয়। 
4137305 _2]3751+505+2550 

ব্রোমিক আনিড জারকের কাজ করে £-_- 
27370৯45759 -3:5+68,0+55. 
271130054+55054+ 4750 ল 5457 ,505 

আয়্োভিক আাসিভড, হ10, ৪ সাধারণতঃ, নাইট্রিক আআিড, ক্লোরিক আযাসিড বা 
ক্লোরিণের সাহায্যে আয়োডিন জারিত করিয়া আয়োডিক আসিভ পাওয়া যায় । 

31517107057 61370)১+1004+21750) 

15142730105 25207105401 

[০1500154677 20) 5 210710)5 + 101701 

ব্রোমিক ও ক্লোরিক আসিডের মত আয়োডিক আসিডেবও জারণ-ক্ষমতা আছে। 

ত্রোমেট এবং আয়োডেটও ক্লোরেটেৰ মতই ক্ষারক দ্রবণ ও হ্যালেজেনের বিক্রিয়ার সাহাযো 
তৈয়ারী হয় । 

পারক্লোরিক আসিভ, 7010 ৪8 পটাসিষাম পাঁরক্লাবেট ও সালফিউরিক 
আ]াসিডেব মিশ্রণ নিম্নচাপে পাতিত কবিলে ধূমাযমান পারক্লোরিক আনিড পাওয়া যায়। অনার্ড 
আসিড অস্থায়ী, বিস্ফোবণশাল 'এবং উদ্রগ্রাহী। চ:0709++5504-্550++13010৭; 
কিন্তু 170104-এব জলী'য দ্রবণ বেশ স্থায়ী । 

২২-১০৮' | ভুভুজ্লম্বা £ হালে।জেন চতুষ্টয় এবং উহাদের কয়েকটি সরল 

যৌগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি । উহার! পর্যায় সারণীতে একই 
শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে এবং বস্তঃ উহাদের ভিতর যথেষ্ট সারদৃশ্ত বিদ্যমান । 
উহাদের প্রায় সমস্ত ধশ্মই অন্রূপ, কেবল ফ্রোরিণ অত্যধিক সত্রিয় বলিষা উহার 
কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক ধশম্ম দেখ! ঘায। এই সকল ধশ্মের মতা! অবশ্য 

পারমাণবিকগুরুত্ব বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে বা কমিতে থাকে । ক্লোরিণ, ব্রোমিন ও 

আয়োডিন আবার একই উপায়ে প্রস্তুত কর।ও হয় $-_ 

29৯ + হাত্5909++ 10100) ৯ ৬11)5004 + 22১04 + 28509 + 52 

(সু লহালোজেন ) 

ইহার! সকলেই অধাতব মৌল, সুতরাং অপরাবিহ্যৎগুণসম্পন্ন মৌলিকপদার্থ। 

এই অপরাবি্যৎগুণ অবশ্ট ক্লোরিণ হইতে আয়োডিন পধ্যস্ত ক্রমপর্য্যায়ে হাস 

পাইতে থাকে । প্রত্যেকটি হালোজেনই জারণগ্রণসম্পন্ন এবং বিরঞ্তকরূপে 

কীজ করে। পারমাণবিকগুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এই গুণগুলি কমিয়া যায়। উহাদের 

হাইড্রোজেন যৌগসমূহের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায় | নিষ্ে উহাদের 

ধর্মগুলির একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া! হইল £-- 
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অয়োবিওংশ অধ্যায় 

ফসফনঘ্নাপ 

সঙ্কেত 241 পারমাণবিক গুকতৃ, ৩০৯৮ । ক্রমাঙ্ক ১৫। 

হামবুগ্গের চিকিৎসক ব্রাও 0372111), ১৬৭৪ খষ্টাব্ডে মূত্র হইতে ফসফরাস আবিষ্ষার করেন। 
উহার প্রায় একশতাব্দী পরে ১৭৭১ খুষ্টাব্দে গান (0217) প্রমাণ করেন যে অস্টিতেও ফসফরাস 

বিচ্কমীন। উহার পরের বৎসবেই শীলে অস্থিচুর্ণ হইতে ফসফবাস প্রস্তুত কবার উপায়টি উত্তাবন 
কবেন। ১৭৭৭ খবষ্টাব্দে ল্যাভয়সিয়র করুক উহার মৌলত্ব প্রম[ণিত হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ আলে! 
বিকিরণ কবে, অর্থাং অনুপ্রভ, এই জন্য উহীব নামকরণ হয় ফসফরাস (6195, আলো , 0106163, 

ধারণ কর )। 

৬ঃপ্রকৃতিতে ফসফরাস মৌলাবস্থায় পাঁওয়! যায় না। উহার বিভিন্ন যৌগের 
ভিতর ক্যালসিয়াম ফসফেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হাড়ের ভিতর শতকর। প্রায় 

৫৮ ভাগ ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে । এতদ্যতীত বহু খনিজ পদার্থে ফসফেট 

যৌগ থাকে £-- 
(১) ফ্ুর-আযাপেটাইট (ঢ1001-909066), 3085 0১0+)5, 0৪75 

৫২) ক্লোর-আযাপেটাট ((01710:-2081116), 3085005)5,05%015 

() ফঙ্ফোরাইট (17990107160), 0৪5১0+)5 ইত্যাদি 

উত্ভিদ ও প্রাণীদেহের ফসফো-প্রোটিন যৌগে ফসফরাস আছে। ছুধের 
” ক্যাঁজেইন, ডিমের ভাইটেলীন উহার দৃষ্টান্ত । 

৯২০১০ । অন্িভস্ম হুইত্ভ হ্ুসক্কল্লাস শুস্ভভ্ভি ঃ 

প্রথমতঃ: অস্থিসমৃহ ছোট ছোট টুকরা করিয়া জলে ফুটাইয়া পরিষ্কৃত করিয়া 
লওয়া হয়। তৎপর 055 ভ্রাবকদ্ধারা উহা] হইতে স্সেহ ও চব্বিজাতীয় 
পদার্থগুলি নিষ্কাশিত করা হয় এবং অতিতপ্ত ্টীমের ভিতর অস্থিগুলি সিদ্ধ করিয়া 
লইলে উহার আঠা ও ছিলাটিন জাতীয় জৈবপদার্থগুলি দূর হয়। অতঃপর একটি 
আবদ্ধ লৌহপাত্র হইতে উহার অন্তধূমপাতন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে 
অস্থিসমূহ একটি কালে! বিচূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে প্রাণীজ অঙ্গার 
বলে। ইহা কার্বন ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের মিশ্রণ। প্রাণীজ অঙ্গারটিকে 
বাতাসে ভন্বীভূত করিলে ইহা একটি শ্বেতাভ পদার্থে পরিণত হয়--ইহাই 
প্অস্থিভন্ম্গ (80116 2517) | ইহাতে ৮০% ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে । 



ফসফরান ৩৬৭ 

মোটামুটি রকমের গাঢ় ও তত্ত সালফিউরিক আযানিডের সহিত উত্তমরূপ 
মিশ্রিত করিয়! বিচুর্ণ অস্থিভন্মকে ক্যালসিয়াম সালফেট ও ফসফরিক আযাঁসিডে 
পরিণত কর] হয় । 

ান৪১০+085060+)8-30850++ 250, 

অদ্রব 08504 ছাকিয়া সরাইয়! লওয়া হয় এবং ফসফরিক আ্যাসিডের ভ্ুবণ 

পাওয়! যায় । অতঃপর ক্রমাগত বাম্পীভবনদ্বারা গা করিয়া! এ ভ্রবণটিকে 

সিরাপে পরিণত করা হয়। এই সিরাপটির সহিত কার্ধন বা চারকোলচুর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া মিশ্রণটিকে লোহার কড়াইতে সম্পূর্ণ বিশুফ করা হয়। অগ্রিসহ মৃত্তিকার 
বকযন্ত্রে এই শুষ্ক অবশেষটি শ্বেততপ্ত করা হয়। বক্যন্ত্রের মুখটি জলের নীচে 
নিমজ্জিত করিয়া রাখ! হয়। উত্তাপে ফনসফরিক আযাসিভ বিষোজিত হইয়া 
প্রথমে মেটা-ফসফরিক আযাঁপিডে পরিণত হয এবং পরে উহ কার্বনদ্বার! বিজারিত 

হইয়া ফসকরাসে পরিবপ্তিত হয় । [75,009 এবং ফসফরাস- বিক্রিয়াজাত এই 

তিনটি পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় নিগিত হয়। জলের সংস্পর্শে আসিয়া ফসফরাস 

ঘনীভূত হইয়া রুঠিনাকার ধারণ করে, কিন্তু রঃ এবং 00 বাহির হইয়া চলিয়া 
'যায়। 

7510+-17209 +1750 

47708 +120-12009+ 2175 +1, 

ফসফরাস বাসর সংস্পশে আসিলেই অক্সাইডে পরিণত হইতে থাকে । 
স্থতরাঁং, সর্ববদ! ইহাকে জলের ভিতরে রাখ। হয় । 

২২০-২, |, শন্নিভ্ক স্রসফ্রল্সাইউ হইতে কসক্ল্রাস 
শ্রভ্ভত্ভি 2 এই পদ্ধতিটিকে সচরাচর “€ছ্যতিক প্রণালী” বলে। আবার 

প্রবর্তনকারীদের নামান্্যায়ী পদ্ধতিটিকে রীডম্যান-পাকার-রবিনসন প্রণালীও 

বলা হয়। খনিজ ক্যালসিয়াম ফনফেটকে বালু (সিলিক1) এবং কার্বনের 
সহিত উত্তপ্ত করিলে ফসফরাস পাওয়া যায়। ইহীতে অত্যধিক স্টঞ্তার 

-প্রয়োজন এবং এই তাপ প্রয়োগের জন্য বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। নি 
মোটামুটি এইরূপ। 

অগ্নিসহ-ইঞ্টক নিশ্মিত একটি আবদ্ধ বৈচ্যুতিক চুলীতে এই বিক্রিয়াটি সম্পন্ন 
কর হয়। চুলীটির নীচের দিকে কার্বনের ছুইটি তড়িদ্বার আছে। এই 
তড়িন্বার দুইটির ভিতর তড়িৎ-ম্ছুলিঙ্গ বা আর্ক দ্বারা উত্তাপ হ্যাঙি করা হয়। 



৩৬৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

চুল্গীর উপরিস্থিত একটি চোঙ্গের ভিতর দিয়! খনিজ ফসফেট, কার্বন ও লিলিকার 
একটি মিশ্রণ বিচুর্ণ অবস্থায় দেওয়া হয়। উহা! একটি “্কু"-প্রবেশপথের মধ্য 
দিয়া চুল্লীর অভ্যন্তরে যায় এবং উত্তপ্ত হয়। ১২০০০ সেট্টিগ্রেডেরও অধিক 
উষ্ণতায় ক্যালসিয়াম ফসফেট ও সিলিকার বিক্রিয়া সঙ্ঘটিত হয়। ইহার ফলে 
ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ফরফরাস পেন্টোক্সাইড উৎপন্ন হয় ( চিত্র ২৩ক )। 

09,৪(7004)5 + 35109) ল 305951008 + 79095 

ফসফরাস পেন্টোক্সাইড পরে কাবনদ্ার1 বিজারিত হুইয়। 00 এবং ফসফরাস 

মৌলে পরিণত হয়। উত্তপ্ত বলিয়া এই ফসফরাস বাম্পীয় অবস্থায় 00-এর 
সহিত চুল্লীর উপরের একটি নির্গম-পথে বাহির হইয়া আসে । এই গ্যাস জলের 
ভিতর পরিচালিত করা হয়। ফসফরাস কঠিনাকারে জলের নীচে সঞ্চিত হয়, 
কার্বন-মনোক্সাইভ বাহির হইয়। যায়। 

2505+100-1000+৮,) 
উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সিলিকেট এই উষ্ণতায় 

গলিয়া যায় এবং অন্তান্ত অগ্রয়োজনীয় বস্তু 

সহ একটি ধাতুমলের হৃ্টি করে। ইহা 
চুলীর নীচে সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজন মত 

একটি সরু নির্গমপথে নিক্ষামিত হয়। 

/এইভাবে যে ফসফরাস পাওয়া যায় 

তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। স্থৃতরাং ইহাকে 
ক্রোমিক আযসিডের দ্রবণে রাখিয়া গলান 

হয়। ক্রোমিক আসিড ফসফরাসের সহিত 

শা 2777 
১২২ 
্প 

হর 
"1717777 
লা 
] ও 

হর 717. 
উউউ 
র্ 

111 শা 
| || 

& 

তে 

জা 

! .. 

| টি [৭ মিশ্রিত অপন্রব্যগুলিকে জারিত করিয়৷ দূর 

2-777+777 করে। পরে এই গলান ফসফরাস জলের 
চিত্র ২৩ক নীচে ক্যানভাস বাঁ 010910015 10910961 

সাহায্যে ছাকিয়। ছোট ছোট যষ্টির আকারে ঢালাই করিয়া লওয়া হ্য়। 
এইভাবে বিশুদ্ধতর ফসফরাস প্রস্তুত হয় | | 

২২০-০। _টিসক্ষল্লাসেল নক্ক্লপপভ্ডা £$ উপরি-বণিত উপায়ে 
যে ফসফরাস প্রস্তত হয় তাহাকে শ্বেত বা কখনও পীত ফসফরাস বলা হয়। কিস্ত 

ফসফরাস একটি বহুরূপী মৌল। উহার একাধিক ব্ূপভেদ আছে, তন্মধ্যে শ্বেত 



ফসফরাস ৩৬৯ 

ও লোহিত ফসফরাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই ছুই প্রকারের ফসফরাসের মধ্যে 
অবস্থাগত ধন্মের পার্থক্য ত আছেই, রাসায়নিক ধন্মেরও অনৈক্য বিগ্ভমান। 

লোহিত-ফসফরাস সর্বদাই শ্বেত ফসফরাস 

হইতে প্রস্তুত হয়। একটি আবদ্ধ লৌহ- 
পাত্রে নাইট্রোজেন বা কার্ধন ডাই-অক্সাইভ 

গ্যাসের মধ্যে ব্রাখিয়া শ্বেত ফসফরাস 

২৪০০-২৫০০ পর্য্যস্ত উত্তপ্ত করিলে উহ 

লোহিত ফসফরাসে পরিণত হয়। পরিবর্তনটি 

সহজসাধ্য করার জন্ত প্রভাবক হিসাবে একটু 

আয়োডিন মিশ্রিত কর হয় (চিত্র ২৩থ )। 
২৫০০ 

০ (শ্বেত) ---৯ (১ (লোহিত ) 

এই বিক্রিয়াটি তাপ-উদণগারী, এবং দ্রুত ্ ১৫ 

নিষ্পন্ন হইলে অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হইয়! রি 2 

&বিস্ফৌরণ ঘটিতে পারে। সেইজন্য এই 
প্রক্রিয়ার সময় উষ্ণতা কখনও ২৫৮০ চিত্র ২৩খ-_লোহিত কফদ্ফরাস প্রস্ততি 

সেটটিগ্রেডের অধিক কর! হয় না। উৎপন্ন কঠিন লোহিত ফ্সফরাসের সহিত 
কিছু শ্বেত ফসফরাস মিশ্রিত থাকে । সেই জন্য উহাকে চর্ণ করিয়া কষ্টিক 

সোড্ার গাঢ় দ্রবণের সহিত ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে লোহিত ফস্ফরাসের 

কিছু হয় না, কিন্তু শ্বেত ফসফরাস ফসফিন ও সৌডিয়াম হাইপোফসফাইটে 
পরিণত হইয়া! যায়। জলে ধুইয়া ও শুকাইয! লোহিত ফনফরাস সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে। ইহা বাষুতে সহজে জারিত হয় না। সুতরাং, জলের নীচে 

রাখার প্রয়োজন নাই । 

লোহিত ফসফরাস ৫৫০০ ডিগ্রিরও অধিক উষ্ণতায় বাম্পীভূত করিয়া! পাতিত 

করিলে উহা আবার শ্বেত ফসফবাঁসে পরিণত হয় । 

২১০-৪ 1” স্রসক্ষল্লাসেন্র শ্রশ্্ 2 তশীতভি হ্রুসহ্কল্সান্ন ই 

(১) ইহা শ্বেত বাঁ পীতাভ নিয়তাকার কঠিন পদার্থ । কিন্তু ইহার কাঠিন্ত খুব কম 

এবং মোমের মত ইহাকে ছুরির সাহাষে; কাটা যায়। জলে ইহা অদ্রাব্য, 
কিন্তু কার্ধন ভাইসালফাইড, বেনজিন, ভাপিন ও অলিভ তেলে ইহ! দ্রবীভূত 
হয়! শ্বেত ফসফরাস একটি বিষ। 

৪ 

৫৫৫ ॥ 

২7 /%' ঠ 
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(২) অক্সিজেন বা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই শ্বেত ফসফরাস জারিত 

হইয়া থাকে। উষ্ণতা যদ্দি ৩০০ সেন্টিগ্রেডের অধিক হয় তাহা! হইলে এই 
জারণের সময় ফসফরাস জলিয়! ওঠে এবং একটি ঈষৎ সবুজ শিখার স্য্টি করে। 

জারণের ফলে সাধারণতঃ ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয়। উহার দহনের 
সময় যে আলোক-শিখা উৎপন্ন হয় তাহা কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা; ইহা! স্পর্শ করিলেও 

কোন তাপ অন্ভূত হয় না। অন্ত বস্তুর সহিত হ্বল্প পরিমাণে (লক্ষভাগে 
একভাগ ) মিশ্রিত থাকিলেও এই আভা হইতে ফমফরাসের উপস্থিতি জান! 
সম্ভব। ইহাকেই ফমফরাসের অন্ুপ্রভা বলে। বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে মনে 
হয়, ফসফরাসের এই ম্বতঃদহনের (8£০-০১12001) সময় বাতাসে কিঞ্চিৎ, 

জলীয় বাম্পের উপস্থিতি প্রয়োজন । অত্যন্ত শুষ্ক অক্সিজেনে কফসফরাসের জারণ 

হইতে চায় না। তাপিন তেল, কোহল প্রভৃতি থাকিলেও ফসফরাসের জারণ 

অনেকটা নিবারিত হয়। অতএব ইহার। বাধকের কাজ করে। 

শ্বেত ফসফরাস যদি বাতাসে উত্তপ্ত করা হয় তাহা হইলে ফসফরাস- 
পেপ্টোক্সাইডের পূম নির্গত হইতে থাকে । 4১+ 505 ৯2505, 

(৩) বিভিন্ন হা[লোজেন ও সালফারের সহিত সোজান্থজি যুক্ত হইয়া শ্বেত 
ফসফরাস ভিন্ন ভিন্ন যৌগের হৃষ্টি করে। কোন কোন ধাতুর সহিতও ইহার 
রাসায়নিক সংযোগ হইতে দেখা যায়। এই সকল বিক্রিয়াকালে প্রায়ই উহ! 
জলিয়৷ ওঠে এবং তাপ ও আলো উদ্গীরণ করে । 

21, 43045» 2003 2৮১15৯১৯-এত 

274 5015 -21701, 41১+75 [১598 
31৪4+1,7 িও৪1১ 7 2৪457072575 

(৪) কষ্টিক_ মোড! কাষ্টিক পুটাস ইত্যাদি তীক্ষক্ষারের দ্রবণের সহিত শ্বেত 
ফসফরাস ফুটাইলে উহা ফনফিন গ্যাস ও হাইপোফসফাইট লবণে পরিণত 
হয় £-- 

4১+ 2350 ঘা + 3750» চাও + ও ১ব57205 

(৫) শ্বেত ফসফরাস, বিজারক হিসাবেও ক্রিয়া করে। গা নাইন্রিক আযাসিড. 

ও শ্বেত ফসূফরাস একত্র ফুটাইলে আযাসিড বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন অক্সাইডে 
পরিণত হয়, এবং ফসফরাস জারিত হইয়া ফসফরিক আযাসিভ হয়। 

4]১+ 10705 + 1350 -4ছ150++ 50 + 520 
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কপার, সিলভার ও গোল্ডের লবণের দ্রবণে শ্বেত ফসফরাস দিলে এঁ সমস্ত 

লবণ বিজারিত হইয়! উহাদের ধাতু অধ:ক্ষিপ্ত হয়। 
4 4+300509 + 01720) 7 04815 4 2787১093 + হান 5504 

0০057 594+ 50056094 + 872097০8001 9.7 ৪১00 + 2ান ৪7004 

লৌহিত ফসফরাস 2 ইহা একটি লাল রঙের মোটামুটি অনিয়তাকার 
কঠিন পদার্থ। খুব সম্ভবতঃ ইহ! বিভিন্ন প্রকারের ফসফরাস মৌলের মিএণ। 
ইহার ঘনত্ব ২'১৬, ইহার কোন নি্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই, তবে ৫৯০০ ডিগ্রীর উপর 

ইহা নরম হইতে থাকে এবং আরও অধিক উষ্ণতায় পাতিত হইয়! শ্বেত- 
ফসফরাসে পরিণতি লাভ করে। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না এবং অন্যান্য (055 
ইত্যাদি ) জৈবদ্রাবকেও অব্রবণীয়। শ্বেত ফসফরাসের মত ইহার বিষক্রিয়া নাই । 

বাতাসে লোহিত ফসফরাস সহজে জারিত হয় না। কুতরাং, ইহাকে জলের 

ভিতর রাখিবার প্রয়োজন নাই। ২৬০০ সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় অবশ্ত 

ইহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় এবং যখারীতি ফসফরাস পেন্টোক্মাইভ উৎপাদন 
'করে। 

হালোজেনের সহিত লোহিত ফসফরাম সহজেই যুক্ত হয়, কিন্তু তীক্ষক্ষার 
(35০7) দ্রবণের সহিত ইহার কোন বিক্রিয়া হয় না। লোহিত ফসফরাসের 

কোন উল্লেখযোগ্য বিজারণ দেখা যায় না। 

ফসফরালের ব্যবহার ৪ খেত ফসফবাদের অধিকাংশই লোহিত ফসফরাস তৈয়ারী 
করিতে বাবহাব কবা হয়। োডিয়ম ও ক্যালসিয়াম হাইপোফসফাইট, ফসফরাপ পেপ্টোক্স।ইড 
প্রভৃতি ফসফ্রাসের বিভিন্ন যৌগ প্রস্তত কাবতেও শ্বেত ফসফরাস ব্ব্গত হয় । এই সমক্ত 
যৌগপদার্ধের বাজাবে চাহিদা আছে। 

লোহিত ফসফরাস বন্বমানে সমস্ত দিয়াশলাইতে বাবহৃত হয়। পূর্বে অব্ঠ 'লুসিফাৰ দীপ- 
শলাকাতে' শ্বেত ফসফরাসও ব্যবজত হইত । কিন্তু শাস্থোর পক্ষে হানিকব বলিয়া! এরূপ দিয়াশলাই 
ব্মানে প্রস্থত হয় না। 

সআলক্কিম্ঃ হও 

ফসফরাস ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে ছুইটি হাইড্রাইভ উৎপন্ন 

হয় £--€১) ফসফিন, চনত এবং (২) ফসফরাস ভাই-হাইডাইভ, 191 

ইহাদের মধ্যে প্রথমটিই অধিক পরিচিত এবং উল্লেখযোগ্য । 
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২১০-৮। ক্ুসক্কিন্ম শষ্ভভি ঃ শ্বেত ফসফরাস তীক্ষক্ষারের 
দ্রবণের সহিত একত্র ফুটাইলে ফসফিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে সোডিয়াম 

হাইপোফনফাইটও তয়ারী হয়। 
4 + 35013 + 31750 - 175 + 2৪ 2005 

একাটি কাচের গোল কৃপীতে গাঢ় কষ্টিক সোডার দ্রবণ লইয়া উহাতে কয়েক 
টুকরা শ্বেত ফসফরাস দেওয়! হয়। গোলকৃপীর মুখটি একটি কর্কের সাহায্যে 
বন্ধ করিয়। উহাতে দুইটি কাচের নল--প্রবেশ-নল ও নির্গম-নল--সংযুক্ত করা 

হুয়। প্রবেশ-নলের সাহাযো কষ্টিক সোডার দ্রবণের ভিতর হাইড্রোজেন বা 
কোলগ্যাসের একটি প্রবাহ পরিচালিত করা হয়। উহ] দ্রবণের ভিতর দিয়! 

বুদ্বুদের আকারে বাহির হইয়া কুপার 'ভ্যস্থরস্থ বাতাসকে নির্গম-নলের সাহায্যে 
বাহির করিয়া দেষ। এইভাবে কুপাব ভিতরের সমস্ত বাধু নিঙ্রান্ত হইয়া গেলে 
কৃপীটিকে তারজালির উপরে রাখিয়| উত্তপ্ত করা হয। ইহাতে ফসফিন গ্যাস 
উৎপন্ন হয় এবং নির্গষ-নল দিযা বাঠির হইতে থাকে । নির্গম-নলের বহিঃপ্রান্তটি 

লিট সী ক 

১457 /৮57/৯%7177/7 

এ সপ 
০০৮5572) 

চিত্র ২৩গ--কসফিন প্রস্ততি 

জলে নিমজ্জিত রাখা হয়। জল হইতে ফসফিন ছোট ছোট বুদ্বুদের মত 

উঠিতে থাকে এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়াই জলিয়! ওঠে ও যথেষ্ট ধেশয়ার 

স্ষ্টিকবে। এই ধোৌয়াটি কুগ্ুলাকারে বাহির হইতে থাকে এবং ঘুরিতে ঘুবিতে 



ফসফিন ৩৭৩ 

উপরের দিকে উঠে এবং ক্রমশঃ আয়তনে বড় হইতে থাকে । সাধারণতঃ, 

ইহাকে ফসফিনের আবর্ত-বলয় (৬০:05 77755) বলা হয়, যদিও ধেশয়াটি 

ফসফরাস পেপ্টোক্সাইড সুল্ম কণিকার তৈয়ারী (চিত্র ৯৩গ)। 

বস্ততঃ, ফসফিন গ্যাস দাহা নয়, কিন্তু ফসফিনের সহিত সর্বদাই কিয়ৎপরিমাঁণ 

72১ ফসফরাস ডাই-হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়। ইহা! অত্যন্ত দাহা এবং বামুর 

স্পর্শে আসিলেই জলিয়। উঠে। ইহার ফলে ফনফিনও জলিয়৷ যায়। 

61১+41207 + 417750951০9 চা এ + 4217 21১0)2 

ফসফিনের সহিত অবগ্য প্রায়ই হাইড্রোজেনও মিশ্িত থাকে । এইজন্য দৃহন-ক্রিয়টি বেশ সহজেই 

সম্পন্ন হয়। উপবি-উত্ত বিক্রিয়াব সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে নিম্নোন্ত বিক্রিয়া দ্ুইটিও সম্পন্ন হয়। 
2১+2০0 +2াব,0-2টিগ্রাব১2০0,+া, 

190722021+250917- 85720 ।+ 275 

ফসফিন গ্যাস পাইতে হইলে, উৎপন্ন গ্যাসীষ পদার্থটি একটি অত্যন্ত শীতল 

পাত্রের ভিতর দিয়! এবং লে।হিত অঙ্গাবের উপর দিয়! প্রথমে পরিচালিত কর 

ভয়। ইহাতে 1১57, ঘনীভূত হইমা যায এবং বিশুদ্ধতর ফসফিন গ্যাস জলের 
উপর গ্যাসজারে সংগৃহীত কর। যাইতে পারে। অবপ্ত কিছু হাইফ্োজেন উহার 
সহিত মিশ্রিত থাকে । 

(২) ফসফর।স আযসিভ উত্তপ্র কির বিযেজিত করিলে বিশুদ্ধ কসফিন 

পাওয়া যায়ঃ 4]7305 » 311)709++1শা, 

(৩) কোন কোন ধাতব ফপফাইড জল বা লঘু আ্াসিডে আর্ড-বিশ্লেষিত 

হইয়] ফসফিন উৎপন্ন করে £-- 
0৪১75 +01750 ল 30%607)১+2াশন্ও 

25177 3175501 নল 415050১)৯+াশনও 

(৪) ফনফনিধাম আরোডাইড কষ্টিক পটাস দ্রবণের সহিত উত্তপ্ত করিলেও 
ফসফিন পাওয়া যায় £-_ 

7১74] +1007 7 7 + 175 +চ20 

১ ই২০-৬। শ্রসক্কিতন্েজ এ্রল্ত্র ও বর্ণহীন বিষাক্ত এই গ্যাসটির পচা 

মাছের মত একটি দুর্গন্ধ আছে। বাতাসের চেয়ে ইহ! খানিকট1 ভারী এবং জলে 
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ইহার দ্রাব্যতা খুবই কম। যদিও ইহার ক্ষারক গুণ আছে, কিন্ত লিটমাসের উপর 
ইহার কোন ক্রিয়া নাই। 

প্রায় ১৫০০ উষ্ণতায় বাতাসে বা অক্সিজেনে ইহা জলিয়া অস্সাইডে পরিণত 
হয়। ক্লোরিণ গ্যাসেও ইহা জলিতে থাকে এবং চ019 উৎপন্ন হয়। 
2চানও+405 7 250১+ 2750 চান, +3015 7 601৩ +370] 

আযামোনিয়া যেমন বিভিন্ন আসিডের সহিত সংযুক্ত হইয়। আমোনিয়াম লবণ 

তৈয়ারী করে, সেই রকম ফসফিন ও বিভিন্ন আযাসিডের সংযোগে ফসফনিয়াম 

লবণের স্ষ্টি হয। ইহাই ফসফিনের ক্ষারকগুণের পরিচায়ক । বস্তুতঃ, ফসফিন 
ও আামোনিয়ার ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান । 

চান,+ না - ছা 

ফসফিন একটি মৃছ বিজারকের মত ব্যবহৃত হইতে পারে। মারকারি বা 
কপার লবণের দ্রবণ হইতে উহাদের ফসফাইড, এবং গোল্ড ও সিলভার লবণের 

দ্রবণ হইতে সেই সব ধাতু ফসফিন দ্বারা অধঃক্ষিপূ হইয়া থাকে । 
30850,+21775 _ 0১1১১ +3175904 

77115 + 04105 + 37509 ল ০0০৯4119103 + 01103 

২৩-৭। ফসফরাস-হ্যালাইড £ ফণফরাসেব হালোজেন-আসক্তি গুব বেশী এবং 

ফনফরাস উহাদেব সহিত সোজান্তজি সংযুক্ত হয়| 1১১, এবং [5 এই ছুই খেনীর যৌগ উৎপন্ন 

করে (১৯. হালোজেন )1 কেবল আয়োডিনের সহিত 1১ ও এবং 514 তয়াবী হয়, [5 হয 

না। 

[চু [0ে, 7), [যু 
[ঢ, 70], [১1)7, [১১], 

ইহাদের ভিতর 7১01, এবং 701,-এর ব্যবহারই সকলের চেয়ে বেধ'। উহাদের বিষয় নিষ্বে 

আলোচিত হইল । 

২২৩-৮। স্রসক্ষ্লাস উ্রাইক্রোলাউডঃ 7১0] 2 একটি 
ব্কযন্ত্রে উত্তপু শ্বেত বা লোহিত ফসফরাসের উপর দিয়! শুষ্ক ক্লোরিণ গ্যাস 

পরিচালিত করিলে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইভ পাওয়া যায়। ফসফরাস 
ইাইক্লোরাইডকে পাতিত করিয়া একটি শুষ্ক গ্রাহকে ঘনীভূত করা হয়। বর্ণহীন, 

তীব্রগ্ন্ধযুক্ত একটি তরল পদার্থরূপে উহ1 পাওয়া যায় (চিত্র ২৩ঘ)। 
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ফদফরাস ট্রাইক্লোরাইড জলের সংস্পর্শে আঁসিলেই আর্জর-বিক্লেধিত হইয়া 
ফসফরাস আাঁসিভে পরিণত হয় । 7015 +3]ব50 » [৪০০0১ + 370 

0০12-- 

চিত্র ২৩ঘ-_1১05 প্রস্তুতি 

শুধু জল নয়, 0[-যৌগমূলক সংযুক্ত যে কোন পদার্থ ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের 
&সহিত ক্রিয়া করে এবং 01ন মূলকটি একটি ক্লোরিণ পরমাণুর দ্বার] প্রতিস্থাপিত 
হইয়া যায় £-- 

7015 +30হার 507 5 7751১0১+302,0 
ফসফরাস ট্রাইব্রোমাইড, ৮৪* এবং 08012 

ফসফরান ট্রীই-আযমোভাইড, চা ঃ 
ফসফরাসেব সহিত হালোজেনের বেনজিন বা কার্বন 

ডাইসীলফাইডের দ্রবণ মিশ্রিত কবিয়। উহাদিগকে প্রস্তুত 

করা হয়। উহাদের ধশ্মসমূহ ফনফরাস ট্রাইক্লোরাইডের 015 (14 
অনুরূপ । 

ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, 7015 2 
একটি অত্যন্ত শীতল শূন্য পাত্রে বিন্দুপাতী 
ফানেল হইতে ফৌটা ফোটা 7015 দেওয়] হয় | 

৩ চা ষ্ ্ চ্ ৬ ২ এটি... 
৪8৪ 

6015 

িগি 

" এবং পাত্রের ভিতরে সেই সঙ্গে ক্লোরিণ গ্যাস 

পরিচালিত করা হয়। উভয়ের সংমিশ্রণে 

[015-এর হরিব্রাভ স্টিক উৎপন্ন হইয়। লিট 

পাত্রের ভিতরে সঞ্চিত হয় ( চিত্র ২৩৪ )। চিত্র ২৩৪--০5 প্রস্তুতি 
[2015 + 015 ₹ 0১0) 
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সালফার ক্লোরাইড ও ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ক্রিয়ার ফলেও ফসফরাস 
পেন্টাক্লোরাইড উৎপন্ন হয। এই বিক্রিয়াতে একটু আয়োডিন দিতে হয়, উহা 
প্রভাবকের কাজ করে । 95015 + 35015 »₹ 015 +22901ও 

ফসফরাস পেপ্টাক্লোরাইড অধিক তাপ সহিতে পারে না। ১০০০ ডিগ্রির 

অধিক উষ্ণতায় উহার তাপ-বিয়োজন সংঘটিত হ্ইয়! থাকে, এবং ৩০০০ ডিগ্রির 
উপরে উহা সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হইয়! যায। 

[১01১৯7১০01১ + 015 

ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের মত ফসফরাস পেণ্টাক্লোরাইডও জল এবং 0 

যৌগমূলক-সম্পন্ন পদার্থের সহিত সর্ববদা বিক্রিয়া করে এবং 0নু-মূলককে ক্লোরিণ : 
দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে । যথা £-- 

[01,+750 - 10015 +2110] 
[১018 +021750 _ [১001,+1101+ 0১11 7,01 
27015 +902(017)5 _ 905005+20001১+21701 ইতাদি। 

ফসফরাস পেন্টাব্রোমাইড 1১37% একই উপায়ে তৈযারী হয এবং উহার ধর্মও 

চ01৪-এর মতই । 

২২৩-১৯৯। ক্রসক্রভাসেব্র অন্ক্যাইড ও অক্সি-জ্যাসিজ- 
সম্মুহু 2 ফসফরাসের অনেক অক্সাইড এবং অক্সি-আযাসিভ আছে, তন্মধ্যে যে 
কয়টি সহজলভ্য ও সচরাচর ব্যবহৃত শুধু তাহাদের বিষয় এখানে উল্লেখ কর। 

হইতেছে । 

অক্সাইড অকি-আ্যাজিড 
(১) ফসফরাস ট্রাই-অক্স্রাইভ, 205৩ (১) ফসফরাস আাসিড, [5703 
(২) ফসফর।স পেশ্টোল্সাইড, 7৪05 (০) অর্থেফসফরিক আসিড, ন ৪৮০0, 

(৩) পাইরো-ফসফরিক আযাসিভ, লা ,1১05 

(৪) মেটাফসফরিক আযসিড, 1] 1203 

/ই২০-৯০। স্রসক্রল্া উ্রীই-ভ্বব্ীহ্ড ৮205৪ 2 একটি - 

কাচের নলে শ্বেত ফসফরাস লইয়া উহার উপর দিয়া খুব আস্তে আন্তে একটি 

বায়ুপ্রবাহ পরিচালন! কর] হয় এবং ফসফরাঁসটি জলিতে থাকে । বাযুপ্রবাহটি 

সতর্কতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করা হয় বাহাতে অধিক অক্সিজেন না থাকে । জারণের 

ফলে ফসফরাস ট্রাই-অক্মাইড বাষ্প উৎপন্ন হয়। উহার সহিত অবশ্য কিছু 



ফসফরাস অল্মাইভ ৩৭৭ 

ফসফরাস পেন্টোক্সাইডও মিশ্রিত থাকে। বামুন্রোতের সহিত অক্সাইভ বাম্প 
একটি শীতক-নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হয়। শীতক-নলটির চারিদিকে 
ঈষৎ গরম জল পরিচালিত করা হয় (৬০০০)। শীতক-নলের মধ্যে উহার শেষ- 

প্রান্তে একটু কাচের উল থাঁকে। ফসফরাস. পেপ্টোক্সাইড ঘনীভূত হইয়! কঠিন 
গুড়াতে পরিণত হয় এবং কাচের উলে আটকাইয়া থাকে । অধিকতর উদ্বায়ী 
ট্রাই-অক্সাইভ গ্যাস কাচের উপ অতিক্রম করিয়া! একটি অত্যন্ত শীতল [-নলে 
প্রবেশ করে ও সেইথানে ঘনীভূত হয়। এইভাবে ফসফরাস ট্রাই-অক্মাইভ পাওয়া 
যায়। (চিত্র ২৩চ)।  4]+304 » 2505 

সাধারণ অবস্থায় ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইভ কঠিন বর্ণহীন স্কটিকাকারে পাওয়া 
যায়। ইহার গলনাক্ক ২৪০ এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৭৩০ সেন্টিগ্রেড । ইহ অস্জাতীয় 

অক্সাইড এবং শীতল জলে দ্রবীভূত হইয়! ফসফরাস আযাসিভের সৃষ্টি করে ₹_- 
[১0১+ 7509 » 2737১0৪ 

পা 

চিত্র ২৩৮--]১50৭ প্রস্ততি 

কিন্ত গরম জলে ফসফরাস ট্রাই-অক্সসইড দিলে ছোটখ।ট বিস্ফোরণের স্ৃষ্টি হয় 

এবং ফসফিন ও ফসফরিক আসিড পাওয়া! যায়, 

21,505+0750 » [শুর +377570, 

-/ ২১০-৯৮। ককসফল্সাস সেশন্োক্জাভডি, ৪৮05 2 একটি বড় 

কাচের পাজে ছোট লোহার চামচে করিয়া অল্প 'অল্প শ্বেত ফসফরাস অতিরিন্ু 

বাযুতে পোড়াইলেই ফসফরাস পেপ্টোক্সাইড পাওয়া যায়। ইহা পাঁজটিব 
তলদেশে সঞ্চিত হয় । পরে উহাকে উর্ধপাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্তদ্বতর কর। 
যাইতে পারে। 

417 4500৭ রি ৫7698 



৩৭৮ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ফসফরাস পেক্টোক্সাইভ সাধারণতঃ বিচুর্ণ অবস্থায় পাওয় যায়। ২৫০০ 

সেট্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় ইহা উদ্ধপাতিত হইয়া থাকে । ইহাঁও অগ্জাতীয় 
অল্পাইড। শীতলজলে দ্রবীভূত হইলে মেটা ফসফরিক আাসিভ, কিন্তু গরম জলে 

দ্রবীভূত করিলে অর্থোফসফরিক আযাসিড পাওয়] যায় £_- 
[405+ [50 »- 27505 7 চ505+317509 » 2075৮04 

বস্ততঃ, জলের প্রাতি ফসফরাস পেপ্টোক্সাইডের আসক্তি খুব বেশী। হৃতরাং 
অন্ত কোন বস্ত হইতে জল শোষণ করিয়া লইতে বা কোন গ্যাস হইতে জলীয় 

বাম্প সরাইয়া লইতে ইহা! উৎকৃষ্ট নিরুদকের কাজ করে। গাঢ় সালফিউরিক 
আযাসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি হইতে ইহার নিরুদনক্ষমতা অনেক বেশী। 
শুধু জলীয় বাষ্প নয়, কোন কোন অণু হইতেও ইহা জল টানিয়! লয় এবং উহাদের 

বিযোজিত করিয়া দেয় ; যথা ₹__ 
[2১0০4 +1১90)৮ ল 277১0)3 + ১0১৪ 

21710১+৮205 _ 21705 + 505 

কাগজ, কাঠ ও অনেক জৈব পদার্থ 1,50০) দ্বারা এইভাবে আক্রান্ত হই! থাকে । 

এ ২৩-৯৯। ক্সকলাস আঠানিন্ড। ছ58১03 2 ফসফরাস উ্রাই- 

অল্মাইডকে শীতল জলে দ্রবীভূত করিয়া! অথবা ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইডের 

আর্র-বিঙ্লেষণ দ্বার| ফসকরাম আসিড পাওয়া যায়। 

7205 + 31750 72 251১09১1018 + 31150 5 11570১+31101 

দ্রব্ণ হইতে ফসফরাস আযাসিড কঠিন সাদ] স্ফটিকাঁকারে পাওয়া যাইতে 
পারে। উহার গলনাঙ্ক ৭৩০। ইহার বিজারণ-গুণই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 

ক্বক্সিজেন দ্বারা ইহ সহজেই জারিত হইয়। ফসফারক আযসিডে পরিণত হয়। 

কপার, সিলভার প্রভৃতির লবণের দ্রবণ হইতে ইহা এঁসকল ধাতু নিষ্কাশন করে । 
21791১0৯+05 -21357১0+ 
[71১05 + 24505 +1750 _ [1570++ 2ানাব 0১ + 24 

২/অর্থে-ফসফরিক আাসিড, 8৪০২ £ ইহাকে সচরাচর ফসফরিক 
আযাসিভই ঝলা হয়। ফসফরাস পেণ্টোক্সইড ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া ফসফরিক 

আযাসিভ পাওয়া যায়, কিন্ত গাঁ নাইট্রিক আযসিডের সহিত ফসফরাস ফুটাইয়। ইহা 
তৈয়ারী করাই ল্যাবরেটরীর সাধারণ রীতি । 

[১505 +31350 » 279৮0, 
4১410172805 + ৮050 7» 4]187204+ 50 + 5108 



ফসফরিক আযাসিড | ৩৭৯ 

(বেশী পরিমাণে সম্তায় ফসফরিক আযালিড তৈয়ারী করিতে হইলে খনিজ 
ফসফরাইট অথবা আস্থিভন্ চর্ণ নাতিগাঢ় সালফিউরিক আযাসিভসহ লৌহ্নিন্মিত 
কড়াইতে ফুটাইয়! প্রস্তুত করা হয়। এই বিক্রিয়াতে যে ক্যালসিয়াম সালফেট 
উৎপন্ন হয়, তাহা! অদ্রবণীয়। উহ] ছীকিয়া পৃথক করিলেই ফসফরিক আযাসিডের 

দ্রবণ পাওয়া যায়। তাপ-সাহায্যে ইহাকে গাঢ় করিয়া ফসফরিক আাসিভের 

সিরাপে পরিণত করা হয়। ইহা বোতলে করিয়! বাজারে চালান দেওয়া হয় 
0৪৯0০9,)০+3৮8০5০*-2555095+30559৭ 

২২৩-১৯২০ . এসফল্লিক আযান্িডেক্স প্রন্্যহ  বিশ্বদ্ধ 

ফসফরিক আযমিভ বর্ণহীন স্কটিকের আকারে পাওয়া যায়। (গলনাঙ্ক ৩৯০)। 

উহ! জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় । 

উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ফসফরিক আাঁসিডের অশু হইতে ধীরে ধীরে জল 

দূরীকৃত হইয়া যায় এবং ইহ1 বিভিন্ন আঁসিভে পরিণত হইতে থাকে । ২১৩০ 

সেটিগ্রেডে দুইটি ফসফরিক আাসিড অণু হইতে একটি জলের অণু নিক্ষান্ত হইয়া 
উহ1 পাইরো-ফসফরিক আ্যাসিডে পরিবন্তিত হয়। এই ভাবেই পাইরো- 
ফসফরিক আসিড গ্রস্ত হয়। 

২১৩০ 

211,104 কই 750 + 10,650 + 

পাইরো-ফসফরিক আ্যাসিড যদি আরও উত্তপ্ত করিয়া ৩১৬ সেন্টিগ্রেড 
উষ্ণতাষ রাখা যায়, তাহা হইলে উহা! হইতে আবার একটি জলের অণু বাহির 

হইয়া! যায় এবং মেট1-কসফরিক আযাসিড উৎপন্ন হয় । 

[7,250%- 11504270703 

এই বিক্রিয়াগুলি প্রায়ই উভমুখী অর্থাৎ জলের সহিত মিলিয়া আবার পূর্বের 
ফম্ফরিক আাসিভ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

২১৩০ 

অর্থাৎ, 1731১0 হই [208 

। জল | ৩১৬" 
- 205 

ফসফরিক আাসিভের তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুই ধাতুর দ্বার| প্রতিস্থাপন 

কর] সম্ভব । অর্থাৎ, ইহ! ত্রিক্ষারীয় আাসিভ। অতএব, ইহা হইতে তিন 

রকমের লবণ "পাওয়া! যাইতে পারে, 87205, টবও27360* *খ্ুবং 



৩৮০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৪5051 একটি মাত্র হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলে প্রাইমারী, দুইটি 
হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলে সেকেণ্ডারী ও তিনটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন 
বাবা টারসিয়ারী ফসফেট পাওয়া যায়। 

প্রাইমীরী ফসফেট যেমন, বৃ ৪7*৮০,, সোডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট, 
০৪ (75751094) গু» প্রাইমাবী ক্যালসিয়াম ফসফেট । 

সেকেও্ডারী ফসফেট, যেমন, [25770,, ভাই সোভিয়।ম হাইড্রোজেন ফসফেট, 

09771১04, সেকেগ্ডারী ক্যালসিয়াম ফসফেট । 
টারপিয়ারী ফসফেট, যেমন, 132.57১0২ ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট, 

0১0০০0,)5 ক্যালসিয়াম ফসফেট, ইত্যাদি । 

বস্ততঃ, ফসফরিক আযাঁসিডের দ্রবণকে ফিনল-থ্য'লিনের সাহায্যে তীক্ষক্ষার 

ভ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করিলে উহার ছুইটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় এবং 

সেকেগ্ডারী ফসফেট পাওয়া যায়। উহার সহিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্ষার-দ্রবণ 
মিশ্রিত করিয়া] টারসিয়ারী লবণ প্রস্তত করিতে হ্য়। প্রাইমারী লব্ণগুলি 

অল্জাতীয়, টারসিয়ারী লবণগুলি ক্ষার-জাতীয় এবং সেকেগ্ডারী লবণগুলি প্রায় 

প্রশম অবস্থায় থাকে । 

প্রাইমারী ও সেকেপ্ডাবী ফ্সফেটগুলি তাপিত কবিলে উহারা ভাঙির যায় 
এবং যথাক্রমে মেটা-ফনফেট ও পাইরো-কসফেটে পরিণত হয়। 

[817 270)4  উিক1১0)9 ৯1156) 

221170,- িঞ1১6)৭+1150 

ফসফর্িক আদিডের পরীক্ষ্ী। ৪ (১) মে কৌন ফসফনিক আসি বা যে কোন 
ফসফেট গাঁচ নাইট্রিক আযাসিড ও আমোনিয়ম মলিবডেট দ্রবণ সহ ঈষং উ্' করিলেঠ চমংকার 
গীত অধ:ক্ষেপ পাওয়া যায়। 

(২) যে কোন ফসফেট লবণ কার্বনের উপর কোবণ্ট নাউন্টেটসহ ঘুংশিখাতে উত্তপ্ত কৰিলে উহ! 

গা নীল পদার্থে পরিণত হয় । 

ইহ। ছাড়াও বিভিন্্ বিকারক সাহাযো জলীয দ্রবণে ভিন্ন ভিন্ন ফসফেট নির্ণয় বা পরীক্ষা কব! 

যাইতে পারে 2 

বিকারক __ অর্থোফসফেট _-পাইরোফসফেট _- মেটফসফেট 

১। 4হা05 দ্রবণ _-পীত অধঃক্ষেপ- নাদ। অধঃক্ষেপ--সাদ1 অধ:ক্ষেপ 

২1 2৮:9.21259192  --লাদ। অধন্ষেপ- সাদ অধঃক্ষেপ- ৮ 

1701500]6 (অতিরিক্ত বিকারকে জ্ব্ণীয় ) 

৩. ভিমের সাদ] ৮ ৮ আযলবুমিনের 
আযলবুমিন তঞ্চন হয়। 



ফ্সফিন ৩৮১ 

/২৩-১৪। কৃত্রিম ফসফেট সার £ প্রাণী ও উদ্ভিদ মাত্রেরই অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য 
ফসফরাসের নিতান্ত প্রয়োজন । উদ্ভিদই ফলমূল, শাকসবজী, বীজ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণতঃ 
প্রাণীজগৎকে এই ফসফরাস পরিবেশন করিয়া! থাকে । তবে, মানুষ এবং অন্তান্ত মাংসাণী প্রাণী 

অবগ্ত দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি প্রাণীজ ত দ্রব্য হইতে ফলফর|স গ্রহণ করে। উদ্ভিদ আবার মাটি 

হইতেই উহার প্রয়োজনীয় ফসফরাস সংগ্রহ করে। ফসফর|ইট, আযপেটাইট ইত্যাদি খনিজের 

কিয়দংশ মাটির সহিত মিশ্রিত থাকে । এই ফমফরাসের পরিমাণের উপর জমির উর্বরতা বিশেষ 
নির্ভর করে। ফসফরাস না থাকিলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় । উত্ভিদ্ মাটির ফসফেট গ্রহণ করিয়া 

উহাকে প্রোটিনে পরিণত করে। যে সকল উত্ভিদ্ ও প্রাণী জমির ফনফেট এই তাবে অপসারিত 
করে, উহারা যদ্দি সেই জমিতেই লয় ব1 ধ্বংস পাহত, তাহা হইলে অবগ্ত জমির ফসফরাসের 

তারতম্য ঘটিত না । কিন্তু মানু একই জমিতে পুনঃ পুনঃ শন্ত, ফলমূল ইত্যার্দি উৎপাদন করে ও 
স্থানান্তরে প্রানীজগতে তাহা বিস্তারিত করে । ফলে শশ্য-উৎপাদন্ী জমির উর্বরত) ক্রমশঃ হাস 

পাইতে থাকে । সুতরাং জমিতে কুন্দিম ফসফেট সাব দেওয়াব প্রয়োজন হয়। . অস্থিভন্ম, ক্ষীরক: 
ধাতুমল, কোন. কোনু ফুমুফব।স:খন্জি অব্য অনেক সময় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছ 

অধিকাংশ । ক্ষেত্রে বন্ুমানে “নুপাঁব- ফসফেট” সার (5100271017091)01206 01 11076) ব্যবহার করা 

হয়। ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী এবং এই জ্ন্ত একটি রাসায়নিক শিল্প গডিয়। উঠিয়াছে। 
সমপরিমাণ ফনফরাইট খনিজ চুণ ও সালফিউরিক আসিড (ঘনত্ব, ১৫) একত্র মিশ্রিত 

কাঁবলে উহাঁবেব ভিতব বিব্রিয়া হয়। প্রাইমারী ক্য!লসিযাম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট ও 

ফসফবিক আিন্ডেব একটি মিশ্রণ পাওয়া বায । ক্রিয়।টি নিষ্পম হইতে প্রায়. ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজন 
হয় এবং বিঞ্িয়ার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে মিশ্রণের উ্ণতা প্রায় ১০০-১০৫০ হয়| 

উৎপন্ন ভ্রবামমু একটি শুষ্ক কাঠন পদথবপে পাওয়া যাঘ। ইহাকেই সুপার ফসফেট বলে। এই 

মিএণটিকেই বিচূর্ণ করিয়া সার হিসাবে জমিতে দেওয়] হয় । 
50585 (0১০)5+-111150,-4 0৪ ,00১0,)5+270১0++110590, 

২৩-১৫। দিয়াশলাই £ বলা বাহুল্য, ফনফরাস মৌলহিসাবে সকলের চেয়ে বেশা 
ব্যবত হয় দিয়াশলাই শিলে । পুর্বে অবগ্ত 1৫য়াশলাই প্রস্থ ভিতে শবে ফসফবাঁসও ব্যবহৃত হইত । 
টা বিষাক্ত বণিয়। উহাব ব্যবহার এখন আউনবিকদছ । আজকাল ছুই প্রকার দীপশল।ক। প্রস্্ত 

2 (১) 'পুসিফাব' জাতায় দাপশলাক_ ইহাতে কাঠির মাথায় ফনফর।স সালফাইড ও লেড 

উল ) কাচেব গুড়া ও আঠাব সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। যেকোন 

কঠিন জায়গায় ঘসিয়! উহাকে প্রদ্থলিত করা যায়। আমাদের দেশে এরকম দিয়াশলাই-এর 

প্রচলন বাণষ নাই। (২) সাধাবণেব ব্যবহৃত দিয়াশলাইকে “সেফটী ম্যাচ” বা “নিরাপদ 
দীপশল।কা” বল। যাইতে পারে । উহার চলতি নাম, “বিলাতী দিয়াশলাই"। ইহাদের জ্বালাইতে 

হইলে বিশেষভাবে প্রস্তুত রাসায়নিক মিশ্রণের সহিত ঘর্ষণ করা প্রয়োজন । ইহীদের কাঠির 
মাথায় আযটিমনি ট্রাই সালফাইড (91555), লেড ডাই-অল্লাইড বা পটাস ক্লোরেট ও সালফাৰ 
থাকে এবং ঘর্ষণ করার জন্ত বাক্সেব গয়ে লোহিত ফসফরাস, কাচ-চুর্ণ আঠার সাহায্যে মাখান থাকে। 

এই সমস্ত দীপশলাকাতে [১455 বা 90255 বিজারকের কাজ করে এবং [2১05, 100105 

ইত্যাদি জারকের কার্য সম্পন্ন করে । 

/২৩-১৬। নাইট্রোজেন ও ফসফরাদের সাতৃষ্ : পর্যায়-নারণীতে এই ছুইটি 
মৌল একই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছ্ছে এবং বস্তুতঃ ইহাদের ভিতর অনেকট। মিল দেখা! যায়। 



৩৮২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(১) ছুইটি মৌলিক পদার্ঘই অধাতব। সাধারণ অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাস এবং ফসফরাস 
কঠিনাকার | নাইট্রোজেন অনেকট1 নিজ্কিয় এবং প্রকৃতিতে মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু 
ফসফরাস অতাস্ত সক্রিয়, উহ কখনও মৌলরূপে প্রকৃতিতে থাকিতে পারে না। নাইট্রোজেন অণু 
দ্বিপরমাগুক, ফসফরাস চতুর্পরমাণুক। 

(২) উভয়েই একাধিক বপভেদে থাকিতে পারে, অর্থাৎ উহাদের বহুরূপত। আছে । 
নাইট্রোজেন- সাধারণ ও সক্তরিয়। ফসফরাস--শেত ও লোহিত। 

€৩) উভয় মৌল্রই বহুযোৌজী। উহাদের প্রধান যোজ্যত! তিন ও পাঁচ। অন্তান্ত যোজ্যতাও 
দেখা যায় £_-বা,, 505 30605, 75051 

0) উভয়েই প্রায় একইরূপ বিভিন্ন হাইড্রোজেন যৌগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ । 
নাইট্রেজেন _- চাও, বিগ, বজ্র 
ফদফরাল --1১75,1১7,,1১,*চও 

আযামোনিয়া ও ফসফিনের মধ্যেও অনেক সাদৃণ্ত বর্ধমান এবং এই দুইটি হাইড্রোজেন 'যৌগই 
ক্ষারধন্মী । 

(৫) ছুইটি মৌলেরই একাধিক অক্সাইড ও অক্সি-আ্যাসিড আছে। অক্সাইড-সমুহেব 
ছুই-একটি প্রশম বটে, কিন্তু আব সবই অঙ্পজাতী'য়, উহাদের ভিতরেও অনেকটা মিল দেখা যায় । 

নাইট্রোজেন ফসফরাস 
অল্লাইড, [0,০0,50+ [505)50, 

504,২20, 5095 

আযসিড, [71050 [7,0৯)ব১০0৯,7১০0,, 
[১0* ইতাদি 

(৬) উভয়েবই ক্লৌবাইড অন্তায়ী ধরণের এবং খুব সহজেই আর্রবিগ্লেবিত হইয়া থাকে 2-- 
01514317509 ল 15+3700901 

[01,+3750 _ 313014131১0, 

(৭) ক্যালসিয়াম, আযালুমিনিয়াম প্রস্থৃতি ধাতুর সহিত উহারা যুক্ত হইয়৷ যে সকল যৌগ 
উৎপন্ন কবে, নেগুলিও আর্দরবিশ্লেষিত হইয়1 থাকে এবং আ।মোনিয়া বা ফমফিন উতৎপার্দিত হয £-_ 

0,3,+€া],0 _ 30%0077)5+2াখা,। 
08,775+6750 » 30%007)5+গাশন। 

২৩-১৭। আযমোনিক্সা ও ফসফিনের সাদ্ন্ঠ 8 নাইট্রোজেন ও ফসফরাসেব 
ভিতরে যে মিল দেখ! যায় তাহা বিশেষভাবে উহাদের এই ছুইটি যৌগের মধ্যে প্রকট হইয়াছে। 

(১) ছুটি হাইডরাইডের একইরূপ সঙ্কেত, অর্থাৎ ভ্রিযোজী যৌগ, দাত এবং চান, | 
€২) আনোনিয়। এবং ফসফিন উদয়েই বণহীন গ্যাস, এবং উভয়েরই বিশিষ্ট গন্ধ আছে। 

উভয়েই অপরের দহন্বিরোধী, কিন্তু অতিরিক্ত অক্সিজেনে নিজেরা দাহা। ফসফিন জলে অদ্রবণীষ 
কিন্ত আমোনিয়াব দ্রাবাতা খুব বেণী। আ্যামোনিয়ার বিষক্রিয়া! নাই, কিন্তু ফদফিন একটি বিষ । 

€৩) আমোনিয়। লিটমাসকে নীল করে , কিন্তু লিটমাসের উপর ফসপিনের কোন ক্রিয়া দেখ! 

যায় না। কিন্ত উভয়েই প্রকৃত ক্ষারধন্মী, কারণ উভয়েই আযআমিডের সহিত সংযুক্ত হুইয়। লবণ 
উৎপাদন করে। 

বল ,+70]- টান, 7]7,+17701 7 0217,01 



সালফার ৩৮৩ 

(৪) আমোনিয়৷ ও ফসফিন সহজেই ক্লোরিণ দ্ব।র! আক্রান্ত হয় এবং এক্ই' রকমের বিক্রিয়। 
করে 2 

[17543001575 020154+3701, বা7,17+3015 2 বি 05+2701 

(৫) ফনফিন আমোনিয়। অপেক্ষা অনেক সহজে বিযৌজিত হয়। ৪৪৭০ (সষ্টিগ্রেড উষ্ণতায় 
ফনফিন ভাঙ্গিয়। যায়, কিন্ধ আমোনিয়ার বিযোজনে অনেক বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন, সাধারণতঃ 
বিছবাৎ-স্ফুরণের দ্বার! উহা বিযোজিত হ্য। 

ফদফিনের বিজারণ-ক্ষমতা আছে। আআমোনিয়া শুধু অধিক উষ্ণতায় কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিজীরকের কাজ করে 2-- 

21317১73080 ল 25+3008431550) 

৮7৯ +০4৯2]054+31750) 75 64১2+17570১7+6 7805 

(৬) ফনফিন ও মা।মোনিয়া একরক্মভাবেই প্রন্থুত করা যাইতে পারে। 
0০550০1+6]]50) 7 3080077)5+2য7, 

(য _ বৈ বাঁ?) 

চতুব্বিংশ অধ্যায় 
সালফার 

[ গন্ধক ] 

সঙ্কেত, 9। পারমাণবিক গুকত্ব, ৩২০৬ । ত্রমান্ক, ১৬। 

আমাদের দেশে সালফার গন্ধক নামেই পরিচিত এবং ইহার ব্যবহারও বনু. 

প্রাচীন । হিন্দুপভ্যতার যুগেও ভারতে চকিৎসাশাস্মে এবং অন্যান্ত শিল্পে গন্ধকের 
ব্যবহার হইত। 

প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই সালফার পাওয়| যায়। বিশেষতঃ আগ্নেয়গিরি 

অঞ্চলে ইহার প্রাচুধ্য দেখা যায়। সিসিলি ও জাপানে যথেষ্ট সালফার আছে, 
কিন্তু সালফারের সর্বাপেক্ষা বড় খনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং পৃথিবীর 
গ্রয়োজনীয় সালফারের প্রায় & অংশ আমেরিকা হইতে আসে। এতঘ্যতীত 

বিভিন্ন সালফাইড ও সালফেট রূপেও যথেই্ট সালফার প্রকৃতিতে পাওসা যায়। 
উহাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ কর! হইল £-_- 

(১) আয়রণ পাইরাইটিস, ঢ৩9৪। 

(২) কপার পাইরাইটিস, 0045, ঢ599। 

, (৩) গেলেনা, 2১৪ | €৪) জিপসাম, 0504, 27501 

(৫) কাইসের।ইট, 21050, [50 ইত্যাদি । 
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অনেক জৈব-প্রোটিনেও সালফার বিছ্ধমান। ভারতবর্ষে খনিজ সালফার-যৌগ আছে বটে, 
কিন্ত যৌল-অবস্থায় সালফাব পাওয়াই যায় না। বেলুচিস্থানে সামান্ধ সালফার আছে। সুতরাং 
ভারত”ক বিদেশ হইতে সালফার আমদানী করিতে হয়। 

২৪-৯। স্ালম্কাল্প ভঞ্পাদ্ন্ম £ মৌলাবস্থায়ই সালফার পাওয়া 
যায় বলিয়া উহাকে যৌগ হইতে প্রস্ত করার কোন প্রয়োজন হয় ন1!। প্রকৃতিতে 

যে সালকার পাওয়া যায়, উহ! অন্ান্ত পদার্থের সহিত মিশিত থাকে বলিয় 

উহাকে বিশ্তুদ্ধ করিয়া লইতে হয় মাত্র । প্রধানতঃ, সিসিলি ও আমেরিকা--এই 
দুই অঞ্চলে সালফার পাওয়া যায়! এই ছুই অঞ্চলের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে একটু 
পার্থক্য আছে। 

(১9 দিসিলীয় পদ্ধতি £ সিসিলি দ্বাপে যে সালফার পাওয়া ঘায় উহাতে 
চুণাপাথর, জিপসাম, মাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাঁকে এবং সালফারের পরিমাণ শতকরা 

২০-২৫ ভাগ মাত্র। সালফার-মিশ্রিত পাথরসমূহ প্রকাণ্ড ইটের চুল্লীতে স্থুপীকৃত 

করিয়! উহার উপরের অংশে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এই চুল্লীগুলি পাহাডের 
গায়ে তৈযারী করা! হয় এবং উহার তলের মেঝে একদিকে ঢালু থাকে । প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ সালফার পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্মাইড গ্যাস হৃইয়! চলিয়া যাষ, 

কিন্ত এই উত্তাপে বাকী সালফার 
গলিয়া যায় এবং ঢালু মেঝে দিয়া 

হট লু (3 টাচ ঢোঁও৯ শি 

2টি গড়াইয়া আসিত্বা নিয়স্থ একটি 

৮ । ৯ এ. চৌবাচ্চাম জমা হয়। পোঁড়ানর 
লু দু ফলে যথেষ্ট সালফার অপচয় হয় বটে, 

কিন্তু কয়লা ও জ্ালানী-কাঠ 1 টীা 
্ 

11 

[যারা 
দারা ব্রার, 

জিন 2  - )1 পু ইতালীতে এত মহার্ধ্য যে ইহা ছাড়া 
222 শ্ ্ ডে আর উপায় নাই। উক্ত উপায়ে 

২২ ৬ লুল. যে সালফার পাওয়া যায় উহাতে 
্ এ ৮. শতকর] ৫-৭ ভাগ মাটি ও অন্তান্ 

0 অপব্রব্য মিশ্রিত থাকে । পাতন- 

লট” দ্বারা ইহাকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন, 

[লন কিন্ত ইন্ধন-ব্যয়ের আধিক্য হেতু 

ইতালীতে তাহা করা সম্ভবপর 

শি 
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নয়। ফরাসীর মার্সাই ট51551115) বন্দরে উক্ত সালফার চালান দেওয়া হয় । 

সেখানে উহা বড় বড় লোহার কড়াইতে গলান হয়। গলিত গন্ধক অতঃপর 

একটি লোহার বকযন্ত্েচুল্লীর উপর উত্তপ্ত করা হয়। বাম্পীভূত হইয়া বকষন্ত্ 
হইতে একটি বিরাট ইষ্টক-প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে প্রথমে সালফার কঠিনাকারে 
জমে। পরে উষ্ণতা বাড়িয়া গেলে এই সমন্ত পাতিত বিশুদ্ধ সালফার গলিয়া 
তরলাকারে প্রকোন্ের নীচে সঞ্চিত হয়। একটি নির্গমদ্বার দিয়! উহাকে বাহির 
করিয়া লইয়া ছোট ছোট বেলনের আকারে ঢালাই করিয়া লওয়া হয় 
(চিত্র ২৪ক)। 

১২) আমেরিকান পদ্ধভিঃ আমেরিকায় সালফার তূপৃষ্ঠ হইতে 
কয়েকশত ফিট নীচে পাওয়া যায়। হাঁকে তুলিবার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা 

* 

রথ া রা 

২ ২২ 

&্ 

ছা 

সক 

্ি 

্ 
টু 

নি 

শা 
শা 

নু 
লু 

এন শি 

সদ 
৯ 
৯৬. 

সম 
রর / 
৮74 

/ 

চিত্র ২৪খ--ফ্র্যাস প্রণালী 

করা হয়। বিভিন্ন ব্যাসের তিনটি এককেন্দ্রীয় নল মাটির নীচে সালফার 

থনিতে প্রবেশ করাইয়া! দেওয়া হয় (চিত্র ২৪খ )। বহিঃস্থ নলটি দিয়া প্রায় 

৫ 
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১* আাটমস্ফিয়ার চাপে অতিতপ্ত জল ১৮০০ সেট্টিগ্রেডে পাম্পের সাহায্যে 

প্রবেশ করান হয়। মধ্যস্থলে যে নলটি থাকে তাহার ভিতর দিয়া! অত্যন্ত 
বেশী চাপে বাতাস ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে আসিয়া 
সালফার গলিয়া যায়। গলিত সালফারের ভিতর দিয়া অতিরিক্ত চাপে বাতাস 

ষখন বুদ্বুদের আকারে পরিচালিত করা হয়, তখন সালফার ফেনায়িত হইয়া 
উঠে। মধ্যবর্তী তৃতীয় নলটি দিয়া এই সালফার-ফেনা উপরে উঠিয়া আসে । 

বড় বড় কাঠের চৌবাচ্চায় উহাদের শীতল করা হ্য়। এইভাবে সালফার 

সংগৃহীত কর! হয়। ইহার বিশুদ্ধতা শতকরা প্রায় ৯৯৫ ভাগ। এই পদ্ধতিটিকে 
ক্র্যাস-প্রণালী” (18507 72109০055) বলা হয়। 

(৩) অনেক রাসায়নিক শিল্পে সালফারের যৌগ উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া 
যায়। এই সকল দ্রব্য হইতেও কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার প্রস্তত করা হয়। 

(ক) কয়লার অন্তধূমপাতনের ফলে যে গ্যাস পাওয়। যায় তাহাকে কোল-গ্যাস 

বলে। অনেক সময় ইহার সহিত হ।ইডোজেন সালফাইড মিশ্রিত থাকে । আর 

ফেরিক অল্মাইডের উপর দিয়। কোল-গ্য।স পরিচালিত করিলে উহা হাইড্রোজেন 

সালফাইড শোষণ করিয়া লইয়া আয়রণ সালফাইডে পরিণত হয় । 

209(07)5 + নু 5৩ _ 62৩৪ +01750 

ফেরিক সালফাইড বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া পুনরায় পূর্বতন ফেরিক 
অন্্রাইডে পরিণত হয় ও সালফার উৎপন্ন হয়। ইহ! হইতে সালফার সংগ্রহ 
কর। যাইতে পারে £ 

276955 + 3092 + 61 20) _ 41500917)3 +6১ 

(থ) কপার, লেড, জিঙ্ক প্রভৃতির খনিজসমূহ সালফাইড অবস্থায় পাওয়া 

যায়। এই সকল খনিজ হইতে ধাতু প্রস্তুত করার সময়, উহা সালফার ভাই- 
অক্সাইড রূপে উপজাত হয়। এই গ্যাস শ্বেততপ্ত কোকের উপর দিয়া পরিচালিত 
করিয়া সাপফারে পরিণত করা যাঁয় £-_ 

১০) +0০-0০0%+5 

অবগ্ঠ অনেক ক্ষেত্রে এই 505 গ্যাসকে সালফিউরিক আসিডেও পরিণত করা হয়। 

পূর্বে লে-ব্রাঙ্ক পদ্ধতিতে সোডা প্রস্তুত হইত। উহাতে কালসিয়াম সালফাইড, 085 একটি, 

উপঙাত দ্রবা পাঁওয়া যাইত। ইহা হইতেও সালফার প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু বর্তমানে এই 
পদ্ধতির আর প্রচলন নাই । 
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২৪-২। াল্নফান্রেল্র রহ্ছল্্পভা $ সালফার মৌলটির বিভিন্ন 
রূপরভেদ দেখা যায়। রাসায়নিক ধশ্মের পার্থক্য বিশেষ না থাকিলেও উহাদের 
ভিতর অবস্থাগত ধর্খের যথেষ্ট বিভেদ আছে । নিম্মলিখিত বূপভেদগুলিই বিশেষ 

উল্লেখযো্গীয&: 
(১) নিয়তাকার সাঁলফার-_(ক) ৫-সালফার বা অষ্টপল! গন্ধক | 

(খ) $-সালফার ব। প্রিজম্-সালফার । 

(২) অনিয়তাকার সালফার--(ক) নমনীয় (619511০) সালফার । 
(গ) শ্বেত সালফার। 

(গ) কলয়েড সালফার। 
(৩) তরল সালফার-_ (ক) 7?-সালফার। 

(খ) &-সালফার। 

এসালফার £ সাধারণ অবস্থায় যে পীতাভ গদ্ধক পাওয়া যায় উহাই 
এ-সালকার। ইহা নিয়তাকার এবং উহার স্ষটিকে আটটি পুষ্ঠ-তল আছে। 
ইহাকে অবশ্ঠ রম্বিক (7২170201)10) বা অষ্ট-পল!| সালফারও বলা হয়। সালফারের 

অন্ঠান্ট বূপভেদসমৃহও সাধারণ অবস্থায় রাখিয়া দিলে এ-সালফারে পরিণত হইয়। 

যাঁয়। ইহা কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত হয় এবং কারন ডাই-সালফাইভের 
দ্রবণ হইতেই সাধারণ উষ্ণতায় ইহাকে স্ষটিকের আকারে পাওয়া যায়। ইহার 
ঘনত্ব ২'০৬। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত করিলে ইহ! ১১২৮০ সেন্টিগ্রেডে গলিষ৷ 

যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে এ-সালফার ৯৫৫" ডিগ্রীতে /-সালফারে 

পরিণত হইতে থাকে । 

/-স্গালফার 2 ইহাও নিয়তাকার গন্ধক। ০-সালফার ৯৫'৫* ডিগ্রির চেয়ে 
অল্প বেশী উষ্ণতায় রাখিয়] দিলে উহ! -সালফারে পরিণত হইয়৷ যায়। সাধারণতঃ 

বিচুর্ণ «সালফার একটি খর্পরে লইয়া গলান হয়। ইহা! ১১৯৫” ডিগ্রিতে গলিয়া 
একটি হলুদ তরল পদার্থ হয়। এই গলিত গন্ধক আস্তে জান্তে শীতল করিলে প্রথমে 
উহার উপরিভাগে একটি সর পড়ে। এই অবস্থায় উপরে একটি ছিদ্র করিয়া 

নিয়স্থ তরল গন্ধকটুকু আস্তে আস্তে ঢালিয়৷ বাহির করিয়া লওয়। হয়। থপরের 
ভিতরে স্থচের মত দীর্ঘাকৃতি স্বচ্ছ হলুদ স্মটিকের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যাইবে। 
ইহাই /-নালফান্ন। এই কেলাসন অবশ্যই ৯৫৫০ ডিগ্রির উপরে করিতে হইবে, 

'ক্কারণ উষ্ণতা! কমিয়! গেলে -সালফারের পরিবর্ডে «সালফার পাওয়া যাইবে। 
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£-সালফারের উষ্ণতা ৯৫'৫* ভিশ্রির অধিক হইলেই উহা! ৪-সালফারে পরিণত 

হয়, আবার /-সালফার এই উষ্ণতার নীচে আসিলেই এ-সালফারে রূপান্তরিত 

হইয়া যাঁয়। অর্থাৎ এই বূপাস্তর উভমুখী। অবশ্ত ৯৫'৫* ভিশ্রি এই নিদ্দিষ্ঠ 
উষ্ণতায় «- এবং 6-উভয় সালফারের অস্তিত্বই সম্ভব। যে উষ্ণতায় এইক্সপ 
উভমুখী বূপাস্তর সংঘটিত হয এবং যে উষ্ণতার উর্ধে বূপভেদ-ছয়ের একটি এবং 

নিয়ে অপরটি স্থায়ী হয়, সেই উষ্ণতাকে পরিবর্তীহ্ক (11577516107. 6600.) বল 

হয়। সালফারের পরিবর্তীষ্ক ৯৫'৫০। ০% ₹৯99। 

?-সালফার ১১৯*৫০ ডিগ্রিতে গলিয়া তরল হইয়া যায়। অতএব ইহার 
অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ--৯৫'৫০ হইতে ১১৯৫০ এই ছুইটি উষ্ণতার মধ্যেই 9-সালফার 

পাওয়া যাইতে পারে। ইহার ঘনত্ব ১৯৬ অর্থাৎ ০-সালফার হইতে অনেক 
কম। স্থতরাং ৫-সালফার যখন /-সালফারে পরিণত হয়, স্ফটিকাকাঁর 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়তনও বুদ্ধি পাষ। /-সালফারগ কার্ধন ডাই- 

সালফাইডে দ্রবণীর । 

নমনীয় সালফার (2188170 578]]1)1157) 2 সালফারের উপব উত্তাপের 

ক্রিয়া বিশেম্ব গুরুত্পূর্ণ। সাধারণ ০-সালফার লইযা উত্তপ্ত কবিতে থাকিলে 
৯৫৫০ ডিগ্রি উষ্ণতায় উহ| /-সালফারে পরিবগ্িত হয। উষ্ণত। বৃদ্ধি করিয়া . 

১১৯৫ ডিগ্রিতে উহ! গলির! ঈষৎ হলুদ তরল সালফারে পরিণতি লাভ 

করে। আরও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে উহার রং গাঢ হইতে থাকে । উষ্ণতা 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরল সালফাবের সান্দ্রতাও বাড়িতে থাকে এবং ১৮০০ ডিগ্রীতে 

একটি গাঢ় কমলা রংয়ের অত্যন্ত সীন্্র পদার্থ পাঁওযা যায়। ২৩০০ ডিগ্রিতে 
এই সান্দ্র পদার্থটি গাঁতর হইয়! প্রার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থায় ইহার 

সান্দ্রতা এত বেশী থাকে যে পাত্রটি উপুড় করিয়! দিলেও সালফার সহজে 

গড়াইয়! পড়ে না। আরও অধিক উষ্ণতায় উহার রংয়ের বিশেষ পরিবর্তন 

হয় না, কিন্তু উহার সান্দ্রতা কমিয়া সচলতা! (000111) বাডিয়। যায এব্ং 

পরিশেষে উষ্ণতা ৪৪৪০ ডিগ্রিতে পেঁছাইলে উহা! ফুটিতে থাকে এবং লাল 
ংয়ের সালফার বাম্প উৎপন্ন করে। অর্থাৎ ইহার স্ছ্টনাঙ্ক ৪৪৪০ সেন্টিগ্রেড । 

ফুটস্ত সালফারকে আবার আন্তে আন্তে শীতল করিতে থাকিলে বিপরীত 

দিকে এই পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন হ্য়। তরল অবস্থায় উহার ভিতর ছুই 
প্রকারের সালফার অণু থাকে 9 এবং 5%1 উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের 

চা 
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অনুপাত পরিবঞ্ডিত হয় বলিয়াই তরল সালফারের বিভিন্ন সান্তা ও রংয়ের বিকাশ 

দেখা যায়। 

ফুটন্ত সালফার বা ২০০০ ডিগ্রির অধিক উত্তপ্ত তরল সালফারকে. দি হঠাৎ 
ঠাণ্ডা জলে ঢালিয় দেওয়া! যাঁয় তাহা হইলে রবারের মত নমনীয় একটি সালফারের 
রূপভেদ পাওয়া যায়। ইহাকে নমনীয় গন্ধক বা প্লাষ্টিক-সাঁলফার বলা হয়। 

কেহ কেহ ইহার নামকরণ করেন, %-সালফাঁর। ইহাকে টানিয়া সহজেই লম্বা কর! 
যায়। সাধারণ উঞ্ণতায় রাখিয়া দিলে ইহা ধীরে ধীরে এ-সালফারে পরিণত হয়। 

ইহা কার্বন ভাই-সালফাইডে অদ্রবণীয় । 

শ্বেত-সালফার 2 ফুটন্ত সালফার হইতে যে বাম্প উৎপন্ন হয়, উহা শীতল 
গ্রাহকের গায়ের সংস্পর্শে আসিয়া! ছোট ছোট গুচ্ছ বা স্তবকে জড় হয়। ফুলের 
মত এই ঘনীভূত সালফারকে গন্ধক শুবক' বা “গন্ধকরজ” (10615 ০? 

'90101007) বলে । এই স্তবকসম্হ কার্ধন ভাই-সালফা ইডে দ্রবীভূত করিতে গেলে 

উহার একটি অংশ অদ্রবণীয় থাকিয়া যাষ। তাহার রং প্রায় সাদা এবং উহা 

অনিয়তাকার | ইহাকেই শ্বেত-সালফার বলে । কার্বন ডাই-সালফাইডে সালফারের 

দ্রবণ যদি তীব্র আলোক রশ্মিতে রাখা হয়, উহাতেও শ্বেত-সালফার উৎপন্ন হয়। 

আর এক প্রকার অনিরতাকার শ্বেত-সালফার"ও তৈয়ারী করা যায়। উহাকে 

“মিক্ক অব সালফার” নাষ দেওয়! হইয়াছে । কলিচুণ ও সালফার চূর্ণ জলের সহিত 

একত্র ফুটাইয়া লইলে একটি লাল রংয়ের দ্রব্ণ উৎপন্ন হয় ইহাতে ক্যালসিয়াম 

পলিসালফাইড ও থায়োসালফেট থাকে! এই ব্রবণটি অপরিবন্তিত চুণ ও 
সালফার হইতে ছ(কিয়! লইয়া উহাতে আসিড দিলে সালফার উৎপন্ন হয়। 

ইহাঁও দেখিতে সাদা, কিন্ত কাবন ভাই-সালফাইডে দ্রবণীয়। ইহাই “মিক্ক অব 
সালফার” । | 

12543090017) - 208১৯ + 09১03 +3750) 

2055 + 09552095 +61701- 58015 + 12 + 31720) 

কলয়েড সালফার 2 ০-সালফার কোহলে প্রথমে দ্রবীভূত করিয়। 

সেই দ্রবণটি যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ঢালিয়! দেওয়া হয় তবে উহাতে 
সালফার খুব সুশ্ম কণিকার আকারে বাহির হইয়া আসে । জল দুধের মত 
"ঘোলাটে সাদ] রং ধারণ করে। এই সালফার যদিও জলে দ্রবীভূত অবস্থায় 

থাঁকে না তবুও অধংক্ষিপ্ত হইয়া নীচে আসিয়া জমে না। কণাগুলি এত ছোট 
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যে উহার! জলেই প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে এবং ফিলটার কাগজের সাহাযষ্যেও 

উহাদের ছাঁকিয়া লওয়া সম্ভব নয়। ইহাকে কলয়েড সালফার বলে । সোডিয়াম 

থায়োসালফেটের লঘু দ্রবণকেও কোন আযালিভ দ্বারা অশ্নীকৃত করিলে কলয়েড্ 
সালফার উৎপন্ন হয়। 

৪১ ৪0)৪ + 7755004০2১০) +17509+ ১+ 5092 

২৪-২০। সাঁলক্কান্জেল্্ শ্রল্ঘ 2 0) সালফার মৌলটি অ-ধাতু ; ইহা 
তাপ অথবা বিছ্যুৎ-পরিবাহী নয়। ইহা জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু অনেক জৈবদ্রাবকে 

(055) কোহল ইত্যাদি ) ইহ। বেশ দ্রবীভূত হয়। বহুর্ূপতাই এই মৌলটির 
প্রধান বিশেষত্ব। নিয়তাকার, অনিয়ভাকার অথবা তরল, সব অবস্থাতেই ইহার 
একাধিক বূপভেদ দেখা যায়। পূর্ধেই দেখান হইয়াছে, ৯৫'৫০ ডিগ্রির অধিক 

উষ্ণতায় /-সালফার স্থায়ী হয়, কম উষ্ণতায় আবার ৫-সালফার স্থায়ী হয়। এই 
জন্য সালফাঁরকে “বহুবুত্তি মৌল” (0২597091701010 591)51000) বল] হয়। ষে 

সকল পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বূপভেদে থাকে, তাহারাই বহ্ুবৃত্তি-পদার্থ। 

আবার অনেক পদার্থের বিভিন্ন রূপভেদ থকিলেও একটি মাত্র রূপভেদ সায় 

হয়। অপর রূপভেদসমূহ অস্থায়ী ধরণের এবং এঁ সব রূপভেদ সকল অবস্থাতেই 
স্থায়ী প্রকারে রূপাস্থরিত হৃইতে থাকে । এই রকম পদার্থকে এএকবুত্তি পদার্থ, 

(03010010010 5015121,00) বলে | যেমন, ফসকরাস | 

(২) সালফার বাতাসে ব! অক্সিজেনে নীলশিখাসহ পুড়িয়া থাকে । ইহাতে 

সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হ্য়। ১+০৪- 905 

(৩) অধিকাংশ পাতুর সহিত উহা উত্তপ্ত অবস্থায় সংযুক্ত হইয়! ধাতব 

সালফাইড উৎপন্ন করে। অনেক অধাততব মৌলের সহিতও উত্তপ্ত অবস্থায় 
সোজান্থজি ইহা সংযুক্ত হয়। ইহাদের ভিতর কার্ধন, ফসফরাস, ভালোজেন 
ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

2১ + 0০127. ১4012 ০৮৮১ - ০৮৩ 

০০425 ল 055 212+১--2৫5 

(৪) লঘু আসিড ত্রবণে সালফার আক্রান্ত হয় না বটে, কিন্ত গাঢ় অক্কি- 

আযসিডের সহিত সালফার ফুটাইয়া লইলে উহা জারিত হইয়া! যার ঃ 
5+211550-3905+ 2750 

৩+6770%-1র250++010৯+2ান ১0 



হাইড্রোজেন সালফাইড ৩৯১ 

৫) ক্ষারক ভ্রবণের সহিত সালফার-চুর্ণ ফুটাইলে ধাতব সালফাইভ ও 
থায়োসালফেট উৎপন্ন হয়। সাঁলফারের পরিমাণ বেশী থাকিলে পলিসালফাইডও 

হইয়া থাকে । 
4১ +6150)7- 2929 + 22১20)5 + 31750) 

৪2১ +45 ল ৪০৪ 

চুণের সহিতও এইরূপ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

সালফারের ব্যবহার ৪ এই অধাতব মৌলটির ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। ইহার প্রধান 
উপযোগিতা সালফিউরিক আসিড প্রস্তুতিতে । রবাব প্রস্ততিতেও ইহ যথেষ্ট ব্যবলত হয় । 

চিকিৎসকগণ মলম ও বিভিন্ন উষধ-প্রস্ততিতে সালফাব ব্যবহার কবেন। বাকদের ভন্াও ইহার প্রচুর 
প্রয়োজন । ইহ! ছাড়া, প্রযোজনীয় বহু সালফার-যৌগ প্রস্তুত কবিতে ইহা ব্যবহৃত হয়, যেমন, 

৫১) কার্ন ডাই-সালফাইড (জৈবদ্রবক ), ৫২) সালফাইড রঞ্জক, €৩) ফসফরাস 

সালফাইড (দীপশলাকার ভন্য ), (৪) সোডিয়াম থায়েসালফেট (ফাটা গ্রাফীর জন্য), 

€৫) ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট (বিবগ্রীক ) ইত্যাদি । 
কাট-বিনাশক হিসাবেও শম্তক্ষেত্রে কখন কখন সালফার ব্যব্গত হয়। 

২৪-৪। . হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, 
[29 

হাইড্রোজেনের সহিত সালফারের দ্বিযৌগিক পদার্থটি গ্যাসীয় এবং ইহাকেই 
হাইড্রোজেন সালফাইড ব। সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বলে। কোন কোন 

প্রত্রবণের জলে, আগ্নেয়গিরির গ্যাসে, এবং পচনশীল অনেক জৈবপদার্থে এই 

গ্যাসটি থাকে । পচা ডিঘ, মাছ, চামড। প্রভৃতির ছুগন্ধ প্রধানতঃ এই গ্যাসটির 

জন্তাই । 

হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্ততি ৫ সচরাচর ধাতব নালফাইডের 
উপর হাইড়োক্লোরিক বা! সালফিউবিক আযাসিডের ক্রিয়ার ছার] হাইড্রোজেন 
সালফাইড প্রস্তৃত করা হয়। যথা £_- 

0৪9+2][01- 0801+ 59 
1৮১১4 ৪১0) - 7১১১০) + 175 

[6১ + 7১১০ -]৪৩ +[7550+ ইত্যাদি । 

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্তধু আাসিভে হয় না, জায়মান হাইড্রোজেন (204 
15504) দ্বারা ধাতব শালফাইভ হইতে ?755 উত্পাদন কব। হয় ? 

459৪ + 1:2]7 7 24535 + থান 59 



৩৯২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৪-৫ সিটির পদ্ধতি £ ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই ফেরান সালফাইভ 

ও লঘু সালফিউরিক আযাসিভডের দ্বারা হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা হয়। 
একটি উলফ বোতলে ফেরাস সালফাইড লওয়া হয়। উহার মুখ ছুইটিতে একটি 
দীর্ঘনাল-ফানেল ও নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয় হয়। প্রথমে কিছু জল ভিতরে 

দেওয়া হয় যাহাতে দীর্ঘনাল-ফানেলের প্রান্তটি জলে নিমজ্জিত থাকে এবং যন্ত্রটির 
সব জোড়াগুলি নিশ্ছিদ্র কিন। পরীক্ষা করিয় লইতে হয়। অতঃপর ফানেলের 
ভিতর দিয়া কিছু লঘু সালফিউরিক আ্যাসিড ঢালা হয়। ফেরাস সালফাইড 
আাঁসিডের সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন সাঁলফাইড গ্যাস নির্গম-ন্ল দিয়া 

বাহির হইতে থাকে । গ্যাসটি বাধু অপেক্ষা অনেক ভারী, সুতরাং, বায়ু 
প্রতিস্থাপিত করিয়া গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়। 

7৩ + 550,» ঢ5০0++]1595 

পারদের উপরে এই গ্যাস সঞ্চয় করা হয় না, কারণ ইহা পারদের সহিত 
বিক্রিয়াকরে। অনেক সময় গরম জলের উপরও এই গ্যাস সংগৃহীত করণ হয়। 
গরম জলে ইহার ভ্রাব্যতা অপেক্ষারুত কম 

প্রয়োজনান্থরূপ এবং অধিক পরিমাণে এই গ্যাস পাইতে হইলে কিপ-যন্ত্ে 

হাইড্রোজেনের মত ইহা উৎপাদন কব হয়। কিপ-যস্ত্রের মধ্য-গোলকে ফেরাস- 
মালফাইড লওয়! হয় এবং উপরে সালফিউরিক আযাসিড ব্যবহার কর] হয়। 

ফেরাম সালফাইড হইতে উৎপন্ন গ্যাস বিশুদ্ধ নহে। প্রায়ই উহাব সহিত 

হাইড্রোজেন গ্যাস মিঅিত থাকে; কারণ, ফেরাস সালফাইডে কিছু লৌহ 
যৌলাবস্থায থাকে। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসকে জলীয় বাম্প হইতে মুক্ত 
করাও একটু কষ্টসাধ্য । গাড় 15505 বাঁ 08015 ব্যবহার কর যায় ন|। 

কারণ, উহাদের সহিত [155 গ্যাস নিজেই বিক্রিয়া করে £ 

[7০১৫0 +79১-27250)+ ১02 + 5 

09015 + 1129 কই 0৪9 +2]001 

অনার্্র আযলুমিনার (41503) সাহায্যে ইহাকে বিশ্ুক্ক করা যাইতে পারে । 
(২) আযা্টিমনি সালফাইডের উপর গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের বিক্রিয়া 

দ্বারা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইভ পাওয়া যায় £ 
১09১5 + 05701729101 + 31759 

(৩) মৌলছুইটির সাক্ষাৎ-সংযোগেও হাইডৌজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় । ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য 
বলিয়া অবগত ইহার প্রয়োগ নাই। ৬**৭ ডিগ্রিতে ফুটন্ত সালফারের ভিতর দিয়া উত্তপ্ত 



হাইড্রোজেন সালফাইড ৩৯৩ 

হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালিত করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় । এই বিক্রিয়ার সময় 
পিউমিস পাথর প্রভাবুকরূপে ব্যবহার করা হয়। ৯+5-চ%5 

২৪-৬৭/ হাইত্ভ্রাতজিন সালক্াইতেল্স  শ্রশ্্র ই 
0১) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পচা ডিমের মত ছূর্ন্বযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস । 
ইহা বাতাস অপেক্ষা ভারী এবং জলে কিছু দ্রবণীয়। ১৫০ ভিগ্রিতে আয়তন 

হিসাবে জলে ইহার দ্রাব্যতা শতকরা ৩"২ ভাগ । গ্যাসটির বিষক্রিয়া উল্লেখযোগ্য 

এবং বহুক্ষণ ধরিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে মারাত্মক হইতে পারে । 

হাইড্রোজেন সালফাইভ অপর বস্তর দহন সঘর্থন করে না বটে, কিন্তু ইহা 
নিজে দাহ । অক্সিজেনে বা বাতাসে উহ! একটি নীল শিখ। সহকারে জলিতে 

থাকে এবং জল ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে £__ 

2759 +305- 2৮50 +230হ 

কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকিলে কেবল সালফারও পায়! যাইতে 

পারে £ 2[75১+ 0952 -2750+ 25 

বিদ্যুৎক্ষরণে বা! অতিরিক্ত উত্তাপে গ্যাসটি উহার মৌলছুইটিতে বিযোজিত 

হইয়া যায় £ [755-175+৩ 

(২) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের জলীর় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল 

করিয়া দেয়। সুতরাং) হাইডোজেন সাপফাইডকে একটি অস্ত জাতীয় গ্যাস মনে 

করা হয়। বস্তৃতঃ, জলে ইহা হাইড্রোজেন ও সালফাইভ আয়নে বিয়োজিত 
হইয়। থাকে £ [%১-27++9- - 

অশ্জাতীয় বলিয়! ইহ! বিভিন্ন ক্ষারক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ 
ও জল উৎপন্ন করে। উহার ছুইটি ভাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপন কর! যাইতে পারে 

এবং ছুই প্রকারের লব্ণ পাওয়া সম্ভব৷ 

চর৪১+ 2907 7 ৪7০+ 7720 

[১১ +2ব৪07ূ-ব০১০+2ন 5০ 
অতএব হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বিক্ষারী-অম্ন। ইহা অধিকাংশ ধাতুকেই 

আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে ধাতব-সালফাইডে পরিণত করে। সোনা ও 

প্লাটিনাম অবশ্য আক্রাস্ত হয় না। 
24৯671055১7 4৯099 ৮75) 910 +10159 75 9189 4+ 072, 

ঢ2১+ এ -৮০৩+ ৪ ইত্যাদি 



৩৯৪ মাধ্যমিক রুসায়ন বিজ্ঞান 

ল্যাবরেটরীতে রূপ বা নিকেলের ঘড়ি প্রায়ই কালে! হইয়] যায়। কারণ, 
[75 ধীরে ধীরে উহাদের সহিত বিক্রিয়! করিয়া উহাদের উপর একটি কাল 
সাল্রফাইডের আবরণ স্ষ্টি করে। 

(৩) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন অনেক ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত 
বিক্রিয়া করে এবং ধাতব সালফাইডসমুহ অধরক্ষিপ্ত করে। এই সকল সালফাইভ 
অনেক ক্ষেত্রেই অদ্রবণীয় এবং উহাদের অনেকের বিশিষ্ট রংথাকে। এই 
কারণে উহাদের সহজেই চিনিতে পারা যায় । 

2519015 + 31725 90255 +67701 

( নারঙ্গ ) 

0৮১০4 4+ 10১» 0৮5 + 712509)£ 

(কাল) 

£1050941+1712 20১ +177550)4 

(সাদা) 

7১১0 099)5 7175577১১54 21102 

€( কাল ) 

অজৈব লবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই বিক্রিয়াসমৃহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(৪) সালফিউরেটেড হাইড্রোছেনের বিজারণ-ক্রিয়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সহজে হাইড্রোজেন বিযোজন সম্ভব বল্য়াই ইহা 
বিজারকের কাজ করিতে পারে । হ্ালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম 

ডাইক্রোমেট ও পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদির দ্রবণের ভিতর গা।সটি পরিচালিত 

করিলেই উহার! বিজারিত হইয়া যায় £ 

[372 +759-21ব914+9 

0০15 +112১-217017+5 

275015 + 7055 -2175015 +2701+ 3 

[১0507 + 47১90, + থর 55৯ 00550,+05090,)১+71150+39 
2180170 + 4755094 + 9119১ 5 21-0509 +2111790)4 + 81720 

+99 

2171053+ [79১-209+21750)4+ 5 

বিজারক ঢ755 অবশ্য প্রতিক্ষেত্রেই নিজে জারিত হইয়! সালফারে পরিণত 

হইয়া যায় । 
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সালফার ডাই-অক্সাইড ও নালফিউরেটেড হাইড্রোজেনও পরম্পরের ভিতর 

ক্রিয়ার ফলে সালফার উৎপাদন করে। ইহাঁও একটি জারণ-বিজারণ ক্রিয়া। 
2ন»০+90*-2750+33 

কিন্তু শীতল অবস্থায় ০০ সেন্টিগ্রেডে ) এই দুইটি গ্যাসের জলীয় দ্রবণ মিশ্রিত 
করিলে বিভিন্ন থাঁয়োনিক আযাসিভ পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত দ্রবণকে 

«“ভ্যাকেনরদার দ্রবণ” (ে/৪,০1:0171000175 50111010) বলা হয় £-- 

5725১+10502- 217 9১80)6 +217 20) 

[ পেপ্টা-থায়োনিক আসিড ] 

২৪-৭। হাইকক্ড্রোজ্ন্ন 'সালক্ষাইড্ড ২৩৪ শ্বাভন্ 

সালম্কাইজ্ডেল্ স্পল্রীল্ষা। £ 
(১) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি উহার গন্ধ হইতেই অতি সহজে চেনা 

যায়। অথবা গ্যাসটিকে লেড আ।সিটেট দ্রবণে সিক্ত একটি কাগজের সংস্পর্শে 

আনিলেই কাগজটি কালে! হ্ইয়! যায়। ইহা হাইড্রোজেন সালফাইডের একটি 

নিশ্চিত পরীক্ষা । লেভ সালফাইড উৎপন্ন হওয়াব জন্যই কাগজটি কালো হয়। 
[১১/১০৪ + 17১9 -17১ + 234১০ 

(২) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি কষ্টিকসোডার লঘু দ্রবণে শোষণ করিয়া 
উহাতে একটু সোডিয়াম নাইট্রো-প্রসাইড দ্রবণ মিশাইলে স্থন্দর বেগনী রংয়ের 

স্যরি হ্য়। 

(৩) ধাতব সালফাইড পরীক্ষা করিতে হইলে উহীকে সালফিউরিক আাসিভের 

সহিত উত্তপ্ত করিয়া প্রথমে [7,5 উৎপন্ন করা হ্য় এবং তৎপর এই উৎপন্ন 

[া৪5-এর পরীক্ষা করা হয়। 205 + 5০০২7 2790++ 77591 কখনও 

কখনও এই ৪5 উৎপন্ন করিতে জায়মান-হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়। 

২৪-৮। ভ্াইক্ডোজে্ন সালক্ষাইত্ড্জ্র সহন্গুতভি ওও 

স্েভ £ একটি গ্যাসমান যন্ত্রে পারদের উপর খানিকটা নিদ্দিঃ পরিমাণ 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস লইয়া উহার ভিতর বিদ্যুৎ-ক্ষরণ করা হয়। 

ইহাতে গ্যাসটি বিযোজিত হইয়1 হাইড্রোজেন ও সালফারে পরিণত হয়। ঠাণ্ডা 
করিয়! গ্যাসটিকে পূর্ধ্ব উষ্ণতায় এবং পূর্বতন চাঁপে লইয়া আবার উহার আয়তন 
'নধ্ধারণ করা হয়। সর্ধদাই দেখা যায়, বিযোজনের পূর্বে ও পরে গ্যাসের 

আয়তনের কোন তারতয্য হয় না। এই বিযোজনের ফলে যেটুকু সালফার 



৩৯৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

উৎপন্ন হয় তাহা কঠিন অবস্থায় থাকে এবং উহার আয়তন নগণ্য। অতএব 
হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সম-আয়তনের হাইডৌজেন পাওয়া যায় 
(চিত্র ২৪গ)। ূ 

ক সঙ্কেত 3 ». ঘন সেট্টিমিটার 
হাইড্রোজেন সালফাইভে » ঘন 
সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন আছে। 
মনে কর, স% ঘন সেন্টিমিটার 

কোন গ্যাসের অণু-সংখ্যা, 9 
(আভোগাড়ো)। ৮, 9 সংখ্যক 

হাইড্রোজেন সালফাইভ অথুতে 09 

সংখ্যক হাইড্রোজেন অণু আছে। 

চিত্র ২৪গ--[3,9-এর সংযুতি নির্ণয় অর্থাৎ, ১টি হাইড্রোজেন সাল- 

ফাইড অণুতে ১টি হাইড্রোজেন অণু আছে। 

', "১টি হাইড্রোজেন সালফাইডের অণুতে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু আঁছে। 

যদি হাইড্রোজেন সালফাইডের অণুতে £ সংখ্যক সালফার অণু থাকে, 
তাহা হইলে উহার অণুর সঙ্গেত হইবে, 1[59%| 

এই সন্ষেত অন্ুযারী উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ২৮১4৮ ৩২। 

[1.5 7₹ ৩২] 

কিন্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের ঘনত্ব - ১৭) অর্থাৎ আণবিক 
গুরুত্ব ₹ ৩৪। 

১২১১410১৮৩২ ৮৩৪ । 

1) ১। 

অতএব, হাইড্রোজেন সাঁলফাইডের সন্বেত হইবে, 729, 

হাইড্রোজেন সালফাইডে ওজনান্গপাতে হাইড্রোজেন ও সালফারের পরিমাণ 
সু ২ 2৩২, অর্থাৎ ১: ১৬। 

] ২৪-৯। হাউি্ড্রোতিজকন্ন লালক্কাইত্জ্ল্র ল্যহাল্ 2 কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিজারক পে হাইড্রোজেন সালফাইভ ব্যবন্ৃত হয় বটে, কিন্তু অজৈব- 

পদার্থের প্লাসায়নিক বিশ্লেষণেই উহার প্রয়োগ সর্বাধিক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
দেখ! গিয়াছে, ধাতব সালফাইডগুলি তিন রকমের । উহাদের কতকগুলি 



হাইড্রোজেন সালফাইভ ৩৯৭ 

যেমন 7785, 085, 529 ইত্যাদি আাসিডে অদ্রাব্য। পরম্ত অপর কতকগুলি 

যেমন 25, 215 প্রভৃতি আাসিডে দ্রবণীয়, কিন্তু ক্ষারে অন্রবণীয়। আবার 

০৪8, টব ৪55 ইত্যাদি জলেই দ্রবীভূত হয়, আযাসিভ ও ক্ষারে ত হইবেই |: 

স্থৃতরাং যদি কতকগুলি অজৈব লবণ একত্র মিশ্রিত থাকে, তবে উহার জলীয় 
দ্রবণে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পরিচালিত করিয়! উহাদিগকে উক্ত তিনটি 
পর্য্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। একটি উদাহরণ হইতেই ইহা সম্যক বুঝা! যাইবে। 
মনে কর, একটি মিশ্রণে 2504, 08504 এবং 5504 আছে। প্রথমে 

উহাকে জলে দ্রবীভূত করিয়া একটু 7701 দিয়া অশ্লীকুূত করা হয় এবং এই 
আগ্িক দ্রবণে 7755 গ্যাস চালনা কর] হয়। ইহাতে মিশ্রণ হইতে শুধু 
কাল ০45 (কপার সালফাইড ) সম্পূর্ণরূপে অধঃক্ষিপ্ত হইবে, অপর ছুইটি ধাতব 
লবণের পরিবর্তন হইবে না । 05 ছাকিয়া লইয়া পরিক্রতটির সহিত আযামোনিয়া 
মিশ্রিত করিয়া! উহার অগ্রত্ব দূর করির। ক্ষারীয় করা হয়। ইহাতে পুনরায় 
1755 গ্যাস পরিচালন| করা হয়। এখন মিশ্রণ হইতে সাদা 275 অধঃক্ষিপ্ত 

"হইবে, কিন্ত পটাসিয়াম লবণের কিছু হইবে ন1) উহা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিবে । 

775 ছাকিয়া মিশ্রণ হইতে সরাইয়। লওয়া যাইতে পারে। পরিক্রতের ভিতর 

পটাসিয়াম লবণ থাকিয়া যাইবে । এই ভাবে তিনটি ধাতব লবণ পৃথক কর গেল। 

বিঙ্লেম্ণটি এইভাবে লেখা যাইতে পারে। 

মিশ্রণ 2 70504)08১04১[550, 

অশ্নীকৃত দ্রবণে 7355 ওয়া হইলে ষে 
অধঃক্ষেপ পাওয়া যাইবে, তাহা ছণকিয়। 

1 লইতে হইবে। 

কাল 075 অধঃক্ষিপ্ত হইবে । পরিস্রৎ--2050+ এবং 550, 
ইহাকে টিম, দ্বারা 
ক্ষারীয় করিয়া আবার 
1725 দিতে হইবে এবং 

অধঃক্ষেপটি ছকিয়া লইতে 
হইবে | 

. $ 
সাদ। 2.5 অধ:ক্ষেপ পরিক্ৎ--%.5904 

থাকিবে। ব্রবীভূত থাকিবে। 
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অতএব মূ ৪5 সাহাধ্যে ধাতব লব্ণগুলিকে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা এবং উহাদের পৃথক করা সম্ভব। অনেক সময় বিশিষ্ট রংয়ের জন্য, যেমন 
সাদা 25, পীত 45595 প্রভৃতি, ধাতব সালফাইডের স্বর্ধপ নির্ণয় সম্ভব । 
বস্তৃতঃ, অজৈব লবণের রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণে [59 গ্যাস অপরিহার্য । 

এ সালফারের অক্সাইড ও অকি-আযসিডসমূহ 
সালফারের পাচটি অক্সাইড আছে £ 

50, সালফার মনোক্সাইড 5০05 সালফার ডাই-অল্মাইড 

০১০১, সালফার সেস্কুই-অক্মাইড 505 সালফার ট্রাই-অক্মাইভ 
550+%, সালফার হোপ্টোক্সাইড | 

ইহাদের মধ্যে সালফার ডাই-অক্মাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইডই সাধারণতঃ 
ব্যবহৃত হয় এবং উহাদের আলোচনাই এখানে করা হইবে । 

সালফারের অক্সি-আাসিভেব সংখ্যা এক ডজনেরও অধিক। সালফার 

ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড হইতে উদ্ভৃত যথাক্রমে সালফিউরাস ও 
সালফিউরিক আাসিডের কথাই এখানে বিবৃত করা হইতেছে । 

508+ [50 _ 15503, সালফিউরাস আসিড । 

50১ + 17050 -719904, সালফিউরিক আযাসিড। 

২৪-১৯০। স্নালক্কাল্র ডাই-ভসক্সাইন, ৪০2 ওও 

সালক্রিউল্ল্রাস অগান্িডঃ 590 

আগ্নেরগিরির গ্যাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে । কয়ল! পোড়ানোর 

ফলে যে গ্যাস হয় তাহাতেও কিছু কিছু সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে । 

প্রস্ততি £_:€১) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ একটি গোল কৃপীতে খানিকটা গাঢ় 
সালফিউরিক আ্যাসিভ ও কপারের ছিল লওয়1 হয়। কুপীর মুখটি কর্ক বন্ধ 
করিয়৷ উহাতে একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়! হয়। 

দীর্ঘনাল-ফানেলের সকু প্রান্তটি আসিডে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে। নির্গম-নলটি 

একটি গাঢ-সালফিউরিক আযাসিড-পূর্ণ গ্যাস-ধাবকের সহিত যুক্ত থাকে । অতঃপর 
তারজালির উপর গোল কুপীটি তাপিত করা হয়। সালফিউরিক আযাসিড ফুটন্ত 
অপস্থায় কপার দ্বারা বিজারিত হয় এবং সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
কপার সালফেট উপজ।ত হয়। গ্যাসটি অত্যন্ত ভারী, সালফার ডাই-অক্সাইভ 



সালফার ডাই-অক্সাইভ ৩৯৯ 

গ্যাস নির্গম-নল দিয়। বাহির করিয়া গাঢ় সালফিউরিক আাসিডে ধৌত করিয়া 
সহজেই বায়ুর উর্ধভ্রংশের ছারা গ্যাসজারে সঞ্চয় কর! হয়। (চিত্র ২৪ঘ)। 

চিত্র ২৪ঘ-__-50,-গ]।স প্রস্ততি 

08+217590+$ 7 0৪9০,+ 305+21750 

অন্থরূপ অবস্থায় কপারের পরিবর্তে অন্থান্ত ধাতু বাঁ অধাতুর দ্বারা উক্ত 

সালফিউরিক আযাসিড বিজারণ করিয়া 505 গ্যাস পাওয়া সম্ভব । 

যেমন, 24৯০4 213 2960)% ল 4১5১০ + ১02 + 21750) 

11872115১04 »- 772504+ 9092 + 21790) 

০+279১05 নন 2১0) + 002 + 2780) 

৩+21352505 » 3505+21750 ইত্যাদি । 

(২) অধিক পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন হইলে সালফার 
পোড়াইয়া অথব। আয়রন-পাইরাইটিস খনিজের তাপজারণ ছার! প্রস্তুত কর] হয় । 

১+০)এ লু 30৪ 

4554 +1105 _ 2০50১ +8905 

অনেক থনিজ সালফাইড অবস্থায় পাওয়! যায়। সেই সব খনিজ হইতে ধাতু 
নি্ধাখন-কালে সালফার ডাই-অক্সাইভ উপজাত হয় । 

2205+305 » 2210 +2905 
ন৮০+০0 - 116+ 505 ইত্যাদি । 



৪০০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(৩) সোডিয়াম বাই-সালফাইটের গাঢ় ভ্রবণের উপর বিন্দু বিন্দু গাঢ় 
সালফিউরিক আযাসিড ফেলিলে সালফার ভাই-অক্সাইড সহজেই পাওয়া যায় ঃ- 

1ব9779005+ 75904 » ৪7505 4+ 509 + [50 

অনেক সময়েই ল্যাবরেটরীতে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ দেখা যায়। 

২/২৪-৯৯। সাল্ক্ষাল্্ ডাই-জসব্সআইনেল্ল প্রমথ 2 (১) সালফার 
ডাই-অক্সাইভ একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি তীব্র ঝাঝালো শ্বাস-নিরোধী 

গন্ধ আছে, কিন্তু ইহ! বিষ নয়। বাতাস অপেক্ষা ইহ? অনেক বেশী ভারী 
(ঘনত্ব - ৩২) ইহাকে খুব সহজে তরল করা যায়। সাধারণ উষ্ণতায় একটু বেশী 
চাপ দিলেই ইহ! তরলিত হ্ইয়! থাকে । তরল সালফার ডাই-অক্মাইডে অনেক 
মৌল এবং কোন কোন লবণ দ্রবীভূত হয়। 

(২) সালফার ডাই-অক্লাইভ নিজে দাহা নয় এবং অপরের দইনেও সহায়তা 

করে না; তবে জলম্ত পটাসিয়াম ব। লৌহচুর উহাতে জলিতে থাকে £ 
4ু₹+3505 »_ 5905 + £05৩১০২ 
377+ 505 _ 21750) +1755 |] 

(৩) সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাঁসকে লাল করে, 

অর্থাৎ এই অক্লাইডটি অস্জাতীয়। বস্থতঃ এই জলীয় দ্রব্ণটিই সালফিউরাস 

আ্যসিড-দ্রেবণ। 

বিশ্রদ্ধ অবস্থায় সালফিউরাস আাসিড পাওয়া যায় না, যদিও উহার লবণগুলি 

সবই বিশ্তদ্ধ অবস্থায় এবং কঠিন স্ষটিকাকারে পাওয়। সম্ভব। সালফিউরাস 
আযাসিভ শুধু দ্রব অবস্থাতেই পরিচিত। ৪05 +1750 »11990৪ 

সালফিউরাস আযাসিড দ্বিক্ষারী-অশ্ন। ইহার দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুই 
প্রতিস্থাপনীয়। ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ইহা ছুই জাতীয় লবণ উৎপন্ন 
করে। ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুই ধাতুর দ্বার! প্রতিস্থাপিত হইলে প্রশম-লব্ণ 
হইয়া থাকে, কিন্তু একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইলে অক্নজাতীয় 
লবণ উৎপন্ন হয়; যথ] £ 

[72505 + [8077 150+ [৪1905 (অগ্জাতীয়, সোডিয়াম বাই 
| সালফাইট ) 

17990842390 _ 2750 + ৪5505 (প্রশম, সোডিয়াম সালফাইট ) 



সালফার ডাই-অক্মাইড ৪৩১ 

সাধারণ উষ্ণতায় কষ্টিক সোডার দ্রবণের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণ 502 

গ্যাস পরিচালিত করিলে সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট অধঃক্ষিপ্ত হয়। 
2৪0 +2505- ব৪5350৯+ 7750 

কঠিন সোডিয়াম কার্বনেটও সালফার ডাই-অক্মাইভ গ্যাসের সহিত বিক্রিয়া 
করিয়! উক্ত মেটা-বাই-সালফাইট উৎপন্ন করে। 

[৯০০৯ +2590১5- ট৪55৯০৯+ 00 

(৪) সালফার ডাই-অক্মাইড অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া সালফার ট্রাই- 

অক্সাইডে পরিণত হয়। সাধারণতঃ, এই সংযোগে নাইট্রিক অক্সাইড অথবা 
প্লাটিনাম জাতীয় ধাতু প্রবদ্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

2905+০05- 2905 
ওজোনও সালফার ডাই-অক্সাইডকে জারিত করে। 

3505+০+-3905 
বস্তৃতঃ, এই অক্সিজেন-গ্রহণ-ক্ষমতার জন্যই সালফার ডাই-অক্সাইড বিজারণ- 

পণ সম্পন্ন হইয়াছে । হালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ভাইক্রোমেট 

প্রভৃতি বহু বসন্তকে ইহ1 সহজেই বিজারিত করে । 

015+505+217,0-21101+1590, 
[,+ ১0৪ +21750)-2117+11550+ 

5০১ +276015 +211,0- 276015+11550,+27101 
[1505 + 5057 5609৬ +1150--17550, 

সালফার ডাই-অক্স।ইড গ্যাস দিলে লাল পটাস পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন 

এবং গীত পটাস ডাই-ক্রোমেট দ্রবণ সবুজ হইয়া থাকে। উভয়েই বিজারিত হইয়! 

যায় £-- এ 

[২261500শ + [7550)4 + 35094 _ 1১৪৯6) + 080504)9 + 790 

. গ্রাধ05+ 590৯ +2750 77550 *+ 24950 5+ 2590, 

এই সকল বিজারণের ফলে 5054 সর্বদাই সালফিউরিক আ্যাঁসিডে বূপাস্তরিত 

হইয়া থাকে । 

অনেক (জবজাতীয় রঙ্গীন পদার্থকেও সালফার ডাই-অক্মাইভ বিরঞ্জিত করিয়! 
থাকে । সেই জন্য সালফার ডাই-অক্সাইভ বা সালফিউরাস আযামিভ বিরগুক 

হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই বিরঞ্চন-ক্রিয়! জল ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
২৬ 



৪০২ মাধ্যমিক রসাম্বন বিজ্ঞান 

থুব সম্ভবতঃ 30 প্রথমে জলের সহিত ক্রিয়ার ফলে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন 
করে, এবং এই জায়মান হাইড্রোজেনই প্রকৃত বিরপ্তক | 

৩০৪+2ন১০-৪5০২+2ন 

অর্থাৎ বিজারণ-গুণের জন্তই সালফার ডাই-অক্মাইভ বিরঞন-ক্রিয়া করিতে 
সমর্থ হয়। কয়েকটি রঙ্গীন ফুলের পাপড়ি সিক্ত অবস্থায় সালফার ডাই-অক্মাইড 

গ্যাসে রাখিয়া দিলে কয়েক মিনিটেই উহা সাদা হইয়া যায়। ক্রোরিণ বা বিরঞ্জক-চুর্ণ 
সিক, উল প্রভৃতির পক্ষে ক্ষতিকর । সুতরাং সালফার ভাই-অক্সাইডের সাহায্যে 
উহাদিগকে পরিষ্কৃত করা হ্য়। 

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সালফার ভাই-অক্মাইড জারক হিসাবেও 
ক্রিয়া করে । যেমন ঃ-- 

2 5০+905- 39 + 2 20 

90%+0-005+ 3 (১১০০০ উষ্ণতায় ) ইতাদি। 

(৬) সালফার ডাই-অক্সাইডের যুত-যৌগিক তৈযারী করারও যথেষ্ট ক্ষমতা 
পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মৌল ও যৌগের সহিত উহা যুক্ত হইতে পারে £_- 

5095 +01১- 50১0, (প্রথর সথধ্যালোকে ) 
205 +77-20550, (জিঙ্ক হাইড্রোসালফাইট ) 
9০0*+1১0১ - [১50 + 
905 + বি৪505 1550, ইত্যাদি । 

(৭) তীব্র আলোতে বা অতাধিক উষ্ণতায রাখিলে সালফার ডাইউ-অক্সাউড বিষোজিত হইয়া 
সালফার ও সালফ।র ট্রাউ-অক্সাইডে পরিণত হইয়া থাকে । 35057» 5+2505 

একটি নলে সালফার ডাই-মক্সাইড দ্রবণ ভবিয়া উহ্বাব মুখ গালাইয়। বন্ধ করিষা দিলে 

(56816 ৮7১০) ও তৎপব প্রায় ১৫০ ডিগ্রীতে উন্ুপ্ত কখিলে উহা হইতে সালফাব অধঃক্ষিপ্ত হইযা 
থাকে 2 305505-27550++১+1350 ইহী হইতে সালফাব-ডাউ-ম্সক্সাইডে সালকষারের 

অস্তিত্ব প্রমণিত হয়। | 

সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার বাস্পেব মিশ্রণেব ভিতর দিয়া শব্বহীন তড়িংস্ষুব্রণ করিলে 
উহা৷ হইতে সালফার মনোকসইড পাওয়া যায় £ 

১০৪০4১৯০2১০ 

গলিত সালফার ডাই-অক্সাইডে গন্ধকবজ দ্রবীভূত করিলে সালফাব সেন্কুই-অক্সাইড প্রস্তুত 
হয় ও 

পু 3১0)%+ ১75 239505 

২৪-১২। জালফার ডাই-অক্সাইডের পরীক্ষা ও ব্যবহার ঃ এই 
গ্যাসটি উহার তীব্র ঝণঝালো গন্ধ হইতেই বুঝা যায়। পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেটে 



সালফার ডাই-অক্সাইড ৪০৩ 

সিক্ত কাগজ উহার সংস্পর্শে আসিলেই সবুজ হইয়। যায়। এই পরীক্ষারটিই সর্বদা 
ল্যাবরেটরীতে প্রয়োগ করা হয়। পটাসিয়াম আয়োডেট ও ষ্টার্-এর মিআিত দ্রবণ 

এই গ্যাসে নীল হইয়! যায়। 

205 +5905+4750 » ও 5০০+2790,+18 

সালফার ডাই-অক্সমইডের বিবিধ ব্যবহার প্রচলিত । সাধারণ বিরঞ্জক হিসাবে 

ইহার প্রয়োগ আছে। চিনি উৎপাদনেও ইহা! বিরগ্ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

রোগ-জীবাণুনাশক বলিয়া ইহা বীজদ্র (0151£50571) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
সালফিউরিক আযাসিড ও সালফাইট প্রস্তুতিতেই সালফার ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার 

সর্বাধিক। ক্লোরিণ যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেখানে অতিরিক্ত ক্লোরিণ 

দৃরীভূত করিতেও সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। 

২৪-১৩। সালফার ভাই-অক্সাইডের সংযুভি ও সঙ্কেত ঃ একটি 
অংশাঙ্কিত [্য-নলের সাহায্যে সালফার ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি নির্ণয় 
কর। হয়। [0-নলের একটি বাহুর শেষ গ্রাস্ত একটি প্রশস্ত গোলকে পরিণত 

করিয়া! লওয়া হয় (চিত্র ২৪উ)। এই গোলকের একটি কাচের ছিপি থাকে। 

এই ছিপির ভিতর দিযা দুইটি শক্ত কপারের তার 

ভিতরে প্রবেশ করান থাকে | একটি তার গোলকের 

প্রায় মধ্যস্থলে গিয়া একটি চামচেতে শেষ হইয়াছে । 

একটি সরু প্লাটিনাম তারের কুগুলীর দ্বার এই 
চামচেটি কপারের অপর তাবটির সহিত ঘুক্ত করিয়া 

দেওয়া হয়। চামচের ভিতরে একটুখানি সালফার 
লওয়। হয়। [য-নলের অপর বাহুটির নীচের দিকে 

একটি ষ্টপকক থাকে । সম্পূণ গোলকটি এবং ঢ্যু- 
নলের কিয়দংশ বিশুদ্ধ অবিজেনে পু করিয়া লওয়। 
হয়। এই অক্সিজেন পারদের উপরে রক্ষিত হর । 

অপর বাহুর ই্পককটির সাহায্যে উভয় বাহুর পারদ 

সমতলে আনিয়া ভিতরের অক্সিজেনকে বাহিরের 
বাযুচাপেই রাখা হয়। অতঃপর কপারের তার চিত্র ২৪৬_সালফাৰ ডাই, 
.ছুইটির বাহিরের প্রাস্তঘ্ধয় একটি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত অজ্সাইডের সংঘুতি নির্ণর 
করিয়া প্লাটিনাম কুণ্ডসীর ভিতর দিয়া ভড়িৎ-প্রবাহ চালনা কর] হয়। প্লাটিনাম 
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লোহিততপ্ত হইয়া উঠে এবং এই তাপে সালফারের টুকরাটি প্রজলিত হইয়া 
অক্সিজেন সহযোগে সালফার ডাই-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। বিক্রিয়াটি শেষ 
'হইয়া গেলে ব্যাটারী হইতে মুক্ত করিয়া যন্ত্রটকে শীতল করিয়া পূর্বতন উষ্ণতায় 
ফিরাইয়! আন! হয়। পারদ-তল উভয় বাহুতে একই রাখিলে দেখা যায় সালফার 
ডাই-অক্সাইভ উৎপাদনের ফলে গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। 

অথচ খানিকটা অক্সিজেন ব্যয় হইয়াছে ও ততপরিবর্তে খানিকটা সালফার ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে । যেহেতু আয়তনের হাস-বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং 

ব্যয়িত অক্সিজেন এবং উৎপন্ন সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আয়তন সমান । 
অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্সাইডে উহার সমায়তন অক্সিজেন আছে। 

অতএব, » ঘন সেন্টি, সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাসে » ঘন সেন্টিম্টার 
অক্সিজেন আছে । 

অর্থাৎ ১ ঘন সেন্টি, সালফার ডাই-অক্সাইডে ১ ঘন সেন্টি, অক্সিজেন আছে। 
'আভোগাড়ে। প্রকল্পান্যায়ী মনে কর, প্রতি ঘন সেটি, যে কোন গ্যাসের 

অণু-সংখ্যা, 121 

', £ সংখ্যক সালফার ভাই-অক্সাইভ অণুতে £ সংখ্যক অকিজেন অধু আছে। 
১টি সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে ১টি অক্সিজেন অণু আছে। 
১টি সালফার ডাই-অক্সাইড অণুতে ২টি অন্সিজেন পরমাণু আছে । 

অতএব, এই দ্বিযৌগিক পদার্থের সঙ্কেত ধরা যাইতে পারে ১০ 
তাহ] হইলে, উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ৮ ৮ ৩২+১৬১৯২। 

কিন্ত সালফার ভাই-অক্মাইড গ্যাসের ঘনত্ব - ৩২; 

অর্থাৎ, আণবিক গুরুত্ব, - ২ * ৩২। 
৮৮৮৩২ +১৬%২ 7 ২৮৩২ 

4» ১। 

স্থতরাং সালফার ডাই-অক্মাইডের সন্কেত হইবে, 5051 

অর্থাৎ সালফার ডাই-অল্সাইভ ওজনান্ুপাতে সালফার ও অক্সিজেনের পরিম'ণ 

স্ ৩২:৩২ বা১ ১ 

২৪৯৪ 1-ালক্কান্ উ্রীহিনজসম্আইইড। 8051 প্রস্ততি ৫ (১) 

সাধারণতঃ সালফার ভাই-অক্মাইড ও অক্সিজেনের সাক্ষাৎ সংযোগ হইতেই 
সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। 

2500 + 09 ₹৯ 2508 
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কিন্তু এই মিলনটি এত ধীরে ধীরে ঘটে যে কোন প্রভাবক ব্যতিরেকে ইহ] 

সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ প্লাটিনাম প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অক্সিজেন প্রথমতঃ সালফিউরিক-আাসিভপূর্ণ 

গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিয়৷ প্রবাহিত করিয়া শুফ করিয়া! লওয়া হয়। অতঃপর 

এই ছুইটি গ্যাসের মিশ্রণ একটি নলের ভিতর তাপিত প্লাটিনামের উপর দিয়! 
প্রবাহিত করিলে উহার! সালফানু ট্রাই-অক্স/ইডে পরিণত হ্য়। প্লাটিনাম পাত 

বা] চূর্ণ ব্যবহার কর! হয় না। আ্যাস্বেস্টসের উপর খুব সত্ম কাল প্লাটিনাম চূর্ণ 
প্রথমে জমাইয়! লওয়া হয় । এই প্রাটিনাম-যুক্ত আ্যাস্বেস্টসই প্রভাবক হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। উহার উষ্ণতা মোটামুটি ৪৪০০ সেন্টিগ্রেড রাখা হয়। বিক্রিয়া 
উভমুখী, কিন্তু মিশ্রণের ভিতর সর্বদাই অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী দেওয়া 

হয়। ইহাতে প্রায় সম্পূর্ণ সালফার ডাই-অক্মাইড ট্রাই-অক্মাইডে পরিণত হইয়া যায়। 
উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্সাইড বরফ ও লবণ দ্বারা আবুত একটি শীতল গ্রাহকে 

সংগ্রহ কবা হয়। কম উষ্ণতায় সালফার ট্রাই-অক্মাইড জমিয়! কঠিন স্ষটিকাকার 

ধারণ করে। জলের সংস্পর্শে আসিলেই ইহ! সালফিউরিক আসিডে পরিণত 

হইয়। যায বলিয়া সতর্কতার সহিত উহাকে জলীয় বাষ্প হইতে মুকু রাখ। প্রয়োজন । 

02 

চিত্র ২*চ--স[লফার ট্রাই-অক্স!ইড প্রস্ততি 

প্লাটিনামের পরিবর্তে অন্যান্য প্রভাবকও ব্যবহার করাযাইতে পারে, যেমন, 
কপার, আয়রণ বা ভ্যান।ডিয়ামের অক্সাইড | 

(২) কোন কোন ধাতব সালফেট উত্তপ্ন করিলেও সালফার ট্রাই-অক্সাইড 

পাওয়া যায় ১-- 

27650 4 - [76509 +5005+ 505 2াবঞ্চান্50$- ৭৪5920৭ + [80 
15,050,)৯-7৩৪০১+3905. ব৪5950৯-15590,+ 905 
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(৩) গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডকে ৮৪০৪৯ নিরুদকের সহিত ফুটাইলে বা! 
ধৃমায়মান সালফিউরিক আযাসিড পাতিত করিলেও সালফার ভ্রাই-অক্সাইভ পাওয়া 
সম্ভব £ 

[ন250++ 7১205 

[55505 

21017760727 8673 

172১0) + ১03 

২৪-৮০| । সলালক্কান্র উ্রীই-অন্মাইত্ডেল শ্রম £ সাধারণ 
উষ্ণতায় সালফার ট্রাই-অক্মাইড কঠিন স্ফটিকাকারে থাকে । কিন্তু কঠিন অবস্থায় 
উহার তিনটি প্রকার ব৷ রূপভেদ আছে, ৫-50, ( গলনাঙ্ক ১৬৮০), 8-508 

( গলনান্ক ৩২৫০ ) এবং »-১০৪ (গলনাহ্ক ৬২০, চাপ ২২ আটমসফিয়ার ) কঠিন 

সালফার ট্রাই-অক্সাইডকে তাপিত করিলে প্রথমে উহা! তরলিত হইযা যায় এবং 
৪৪"৮* সেটি, উদ্ণতায় ফুটিতে থাকে । অত্যধিক উত্তপ্ত করিলে উহা! বিযোজিত 

হইয়া সালফার ডাই-অক্লাইড ও অক্সিজেন পরিণত হয়। 

সালফার ট্রাই-অক্সাইডের জলের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত বেশী, জলের সহিত 

মিলিয়া উহ। সালফিউরিক আযাসিড উৎপন্ন করে । 
১০৪+1750) » [১50 

আর্জর বাতাসে সালফার ট্রাই-অক্সাইড' গ্যাস ছাডিঘা দিলে একটি অত্যন্ত ঘন 
সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়। বস্ততঃ, এই পোৌয়াটি খুব ছোট ছোট সালফিউরিক 

আমিড কণার সমষ্রি। 

সালফার ট্রাই-অঝ্সাইড গাঢ সালফিউরিক অআ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় এবং 

পাইরো-সালফিউরিক আসিড বা ধুমান্সমান সালফিউরিক আযাসিভ উৎপাদন 

করে £ [7590++90)3 _ [১১5০৪ 

ক্ষারক অক্সাইভের সহিত যুক্ত হইয়া! উহা সালফেটে পরিণত হয়। 790-এর 

সহিত ইহার বিক্রিয়ার সময় অত্যন্ত তাপ-বিকিরণ হয় এবং অক্সমাইডটি ভাশ্বর 
হইয়া ওঠে । 1380+ 5059 » 0890, 

২৪-৯২৬। সালক্রিউক্রিক্ষ জযাসিডঃ মহ504 2 সালফিউরিক 

আাসিডের বিভিন্ন ধাতব লবণ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আসিড অবস্থায় উহ! 

গুক্তিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কখনও কখনও সহরের বুষ্টির জলে খুব 

অল্প পরিমাণে সালফিউরিক আযাসিভ থাকে । 
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0৪504, 27550 3 78505, চা ৎ০ প্রভৃতি খনিজ অবশ্ঠ প্রচুর পাওয়া 

যায়। 

প্রস্ততি 3 হীরাকস [ফেরাস সালফেট ] উত্তপ্ত করিয়া যে গ্যাস পাওয়া 
যায় মধ্যযুগীয় য্যালকেমীবিদ্গণ তাহা হইতে সানফিউরিক আসিভ প্রস্তুত 
করিতেন। উহাঁকে তখন “অয়েল অব. ভিট্রি়ল? (0911 01 %17101) বলা হইত । 
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অষ্টাদশ শতাব্দীতে সালফার পোড়াইয়া সালফার ভাই-অক্মাইভ করির। উহা 

হইতে সালফিউরিক আাসিভ তৈয়ারী করার প্রণালী ধীরে ধীরে প্রবস্তিত হয়। 

লা(ববধেটরীতে সালফাব ট্রাই-অক্সাই জলে দ্রবীভূত কবিলেই সালফিউরিক আআমিড পাওয়া 
যাইতে পারে। অথবা সালফিউবাস আমিডকে বাতাস, ক্লোবিণ, ন।ইট্রিক আযসিড প্রভৃতির দ্বার! 

ধারে ধীবে জাবি কবিয়। সালফিউরিক আসিডে পরিণত করা যাইতে পারে । 
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কিন্তু এই সব পদ্ধতির বিশেষ কোন ব্যবহাবিক মূল্য নাই কারণ নালফিউরিক আযনিডের 
চাহিদা এত বেশা এবং বিভিন্ন খানায়নিক শিপ্পে উহ।ব প্রয়োজন এত অধিক যে সর্ব] উহা! প্রচুব 
পবিমাণে প্রস্থত কণা হয়। 

রর ,সালফিউরিক আসিড শিল্প ৫ বেশী পরিমাণে সালফিউরিক আযাসিভ 

প্রস্থ করার দুইটি প্রণালী আছে £ (১) প্রকোয্-পদ্ধতি (01900) 1০০১৪) 

এবং (২) স্পর্শ-পদ্ধতি (৩০012০1 1):০9০০১৬)। এই দুইটি গ্রণালীতে অবশ্য একই 

বিক্রিয়ার সাহায্যে সালফিউরিক আপিড উত্পাদন কর! হয়, কিন্তু উহাদের 

প্রকরণ-ব্যবস্থা ও যান্্িক-সরঞ্জাম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । অতএব, পদ্ধতি হুইটির 

পৃথক আলোচন। কর। প্রযোজন। টু 

২৪৪৯৭ । শ্রক্কষোন্ট সন্ধত্ভি ই সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাসকে 
বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত করিলে সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। 

সালফার ট্রাই-অক্মাইড জলের সহিত মিলিত হইয়া সালফিউরিক আযামিডে 

পরিণত হয়। সাঁলফিউরিক আাসিড এই রাসায়নিক বিক্রিপ্নার সাহায্যেই প্রস্তুত 

হয়। 

2502 +05 ₹ 2505  505+ লু50 7 চা৪30+ 
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৪০৮ মাধ্যমিক রূপায়ন বিজ্ঞান 

সাধারণ অবস্থায় এইভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড খুব ধীরে ধীরে জারিত 
হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ সালফার ট্রাই-অক্সাইভ পাইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। 

বিক্রিয়াসমূহ যদি দ্রুত নিষ্পন্ন না করা যায়, তাহ] হইলে শিল্পপদ্বতিতে উহাদের 
কোন গুরুত্ব থাকে না। স্থতরাং সালফার ডাই-অক্সাইডের জারণ-ক্রিয়াটি সত্বর 
সম্পন্ন করার জন্য প্রভাবক ব্যবহার কর! ছাঁডা গত্যন্তর নাই। প্রকোষ্ট-পদ্ধাতিতে 
সর্বদাই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাস প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

নাইট্রোজেন পার-অক্স।ইডের উপস্থিতিতে, সাধারণ চাপে এবং এমনকি, সাধারণ 
উষ্ণতাতে সালফার ডাই-অল্সাইড খুব সহজে সম্পূর্ণরূপে জারিত হইয়া থাকে। 

নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড বিক্রিয়াটিকে কি ভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে 
বহুরকম মতবাদ আছে। 

(১) সাধারণতঃ মনে করা যাইতে পারে যে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড 
সালফার ডাই-অক্সাইডকে জারিত করে এবং স্বয়ং বিজাবিত ইয়া নাইট্রিক 

অক্মাইডে পরিণত হয়। পরে অক্সিজেনের সহিত নাউট্রিক অক্স।ইড যুক্ত হইয়া 
নাইট্রোজেন পার-অল্মাইড উৎপন্ন হ্য। 
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(২) আবার কেহ কেহ মনে করেন, নাইট্রোজেন পাঁর-অক্সাইড এব* উহ। 

বিজারণে যে নাইনট্রিক-অক্সাইড হয়, উভয়েই প্রভাবকের কাজ করে। প্রভাবক 

প্রথমে বিক্রিয়কের সহিত মুক্ত হইয়া! নাইট্রোসো-সালফিউরিক আাসিভ উৎপাদন 
করে। উহা জলের সংস্কপর্শে আপিলে বিগ্লেষিত হইয়া সালফিউরিক আযালিছে 

পরিণতি লাভ করে। 

2505+0১+ 050+০09+10-2509500ন)০89 
( নাইট্রোস। সালফিউরিক আযাসিড ) 
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আত্যস্তারিক বিক্রিয়ার স্বরূপ বাহাই হউক, সালফিউরিক আযাসিভ উৎপন্ন 
হওযার পর, প্রভাবক সম্পূর্ণ পরিমাণেই আবার পূর্ববাবস্থায় পা ওযা যায় এবং উহাকে 
পুনঃ পুন: একই কাজে ব্যবহার করা সম্ভব । 



সানলফিউরিক আ্যাঁদিভ ৪০৯ 

অতএব, প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির সাহায্যে সাঁলফিউরিক আ্যাসিড প্রস্তত করিতে 

সালফাঁব ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন (বাযু), জল এবং প্রভাবক হিসাবে নাইট্রোজেন 
পার-অক্লাইড এই চাবিটি বস্তব প্রয়োজন । বাতাস এবং জলেব প্রশ্ন অবস্তা উঠে 

ন।, কিন্তু সালফাব ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন পাব-অক্সাইড তৈষযাবী করিষা 
লইতে হয়। 

সালফার ডাই-অক্সাইভ ৪ '্মাযবন পাঈবাইটিস খনিজ অথবা সাঁলফাব বাতাসে 
পোৌড়াইয। সালফাব ডাই-অক্সাভড তৈষাঁবী কবিযা লওয1 হয *__ 

+0)১- ০৫9 
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নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড £ দোডিয়ম নাইট্রেট ও গা সালফিউবিক ম্যাসি 
তাপিত কবিষা নাইট্রিক আ্যাসিড পাঁওযা যায । উন্ধাপ «ই নাহট্রিক অ|সিড ভাঁছ্যী যায এব" 

নাইন্রোজেন পাব অলাহড গস পাওয়া যায । অবশ্য সালফার চাই অক্সাইড রা বিলাবিত 

হগযাঁৰ ফলেও নাইটি ক আ।সিড হাত নাউটোভন পাব অক্মাইড উৎপন্ন হয । 
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বন্তমানে কৌন কেন প্রতিঠান আমানিযাকে ভাবি কবিষ। যে নাম্টরিক অক্সাভ্ড পাও 1 
যা তাহাই ববহত হয। (পু ০৯৮) 

প্রক্রিয়ার বিবরণ হ সালদাব ডাই-অক্সাইড এবং অতিবিক* পবিমাঁণ 
অক্সিজেন প্রভাবকেব সহিহ মিশ্রিত কবিষ| জলেব সংস্পর্শে বাখিলেই উহাবা 
সালধিউবিক আসিডে পবিণতি লাভ কবে। আপাতদৃষ্টিতে সহক্ত মনে হইলে 9 
ইহাঁব জন্য বিবাট যান্ত্রিক ব্যবস্থাব প্রযোজন হ্য। এই যাস্ত্রিক-সবঞ্জামেব 

প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন অণ্শ আছে এবং উহাদের প্রয়োজন ও কার্যব্রমও 
বিভিন্ন। 

(১) সলফাব ডাই-অক্সাইভ প্রস্তুতিব ব্যবস্থা । 

(২) সালফাব ভাই-অক্সাইডেব জাবণ 9 আযাসিডে পবিণত কবাব ব্যবস্থা । 

[ থভাব শুস্ত ও সীসক প্রকোষ্ঠ। ] 
(৩) প্রভাবক পুনরুদ্ধাবেব ব্যবস্থা-_[ গে লুসাক স্তস্ত | 

এই বিক্রিষাতে প্রভাবক ও বিকিষক সবই গ্যাসীয পদার্থ এবং উহ্ভাবা একটি 

সমসত্ব মিশ্রণেব সমষ্টি কবে। এই সমসত্ব বিক্রিযাটি সম্পন্ন হইতে বেশ খানিকটা 
সমধ এ্রয়োজন। গ্যাসীয বলিয়া উহাদেব আযতন খুব বেশী। এই কাবণেই 



৪ ১৩ ও মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত বড় বড় প্রকোষ্ঠে নিষ্পন্ন করা হ্য়। প্রকোষ্গুলি এবং 
অধিকাংশ নল ইত্যাদি সীসার তৈয়ারী, কারণ সীসা সালফিউরিক অআ্যাসিড ছার 

সহজে আক্রান্ত হয় না । সীসক প্রকোষ্ঠে ইহা প্রস্তুত হয় বলিয়া 'গ্রকোষ্ঠ পদ্ধতি 

নামটির প্রচলন হইয়াছে । 

(১) সালফার ডাই-অক্সাইভ প্রস্তুতি 3 . আয়রন পাইরাইটিসের ছোট 

ছোট টুকরা (১-২") একটি অগ্রিসহ ইটের তৈয়ারী চুন্নীতে লোহার শিকের 
ঝাঝরির (27800725) উপর পোড়ান হয়। উহা! একবার জলিতে আরম্ত করিলে 

আর বিশেষ উত্তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বিক্রিয়া! হইতে উদ্ভূত তাপেই উহা 
জলিতে থাকে । ৃ 

(যি সালফার হইতে সালফাব ভাই-অক্সাইভ প্রস্তুত করা ভয়, তাহা! হইলে 
লোহার আবৃত-চুলীতে গন্ধকচূর্ণ রাখিষ৷ উহ্ভাকে নীচ হইতে কয়লা বা কাঠের 

সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। চুল্লীগুলির একপাশে কয়েকটি জানাল। দিয়া বায়ু 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। সালফার পুন্ডিযা সালফার ডাই-অক্সাইভড হ্য় 

এবং বায়ুপ্রবাহের সহিত একটি প্রশস্ত নিম-নল দিয়া অপর দিকে নিশ্ান্ত হয়. 

(২) সালফার ডাই-অক্মাইডের জারণ £ উত্তপ্ত সালফার ভাই-অক্সাইড 
এবং অতিরিক্ত বাষু চুলী হইতে বাহির হ্ইয়। গ্রথমেই দুইটি ছোট ছোট “নাইটার” 
পাত্রের উপর দির] প্রবাভিত হ্যু। *নাইটার” পাত্রে সম-পরিষাণ সোডিয়াম 

নাইট্রেট ও গাঁ সালফিউরিক আাসিড থাকে । গ্যাসের উত্তাপে সেখান হইতে 

নাইট্রিক আাসিভ বাম্পীভূত হইয়া গ্যাস-প্রবাহের সহিত মিশিয়া যায়। উত্তাপ 

ও সালফার ভাই-অক্সাইড দ্বার। নাইট্রিক আসিড বিজারিত হইয়া নাইট্রোজেন 

পার-অক্মাইডে পরিণত হ্য়। এইভাবে প্রভাবক পাওয়া যাঁয়। বাস্তবিক পক্ষে 

কেবল প্রথম যখন সাল্গফিউরিক আ্যাসিড প্রস্তুত করা আরম্ভ হয় তখনই বিশেষ- 

ভাবে নাইট্রোজেন পার-অক্লাইড প্রস্তুত করা দরকার । সেই সময় যতট। সালফার 
পোড়ান হয় তাহার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সোডিয়াম নাইট্রেট উত্তপ্ত করিতে হয়। 

পরে সেই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডই উদ্ধার করিয়া বারে বারে ব্যবহার করা 

হয়। যদ্দিও হিসাবমতে আর নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড প্রয়োজন ইওয়ার কথ! 

নর, তবু প্রকৃত পক্ষে উহার কিছু অংশ নষ্ট হইয়া যায়। প্রভাবকের পরিমাণ 

যাহাতে না কমিয়া যায় সেই জন্ত সর্বদাই সালফারের ওজনের শতকরা ২ ভাগ 
নাইট্রেট “নাইটার*-পাত্রে বিযোজিত করিয়া লওয়। হয়। 
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(সালফার ডাই-অক্সাইড বায়ু ও নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের মিশ্রণটি অতঃপর 

একাটি ছোট খালি স্তস্তের ভিতর দিয়! প্রবাহিত কর] হয়। এইস্তন্তের ভিতরে 

কতকগুলি প্রাচীর থাকে । স্থুতরাং গ্যাস-মিশ্রণটিকে একটি আকা-বাঁকা পথে 
যাইতে বাধ্য করা হয়। ইহার ফলে গ্যাসে যদি কোন ধুলিকণা থাকে তাহা! 
থিতাইয়! যায় এবং গ্যাসটি বিশুদ্ধতর হয় এবং উহার উষ্তাঁও ফিছুট! হ্রাস পায়। 
ইহার পর গ্যাসটি একটি নলের ভিতর দিয়া একটি উঁচু স্তস্তের নীচের দিকে প্রবেশ 

করে। ইহাকেই “প্রভার স্তস্ত” (0105০75 1017) বলে । 

«সভার স্তম্ভ” 2 এই স্তত্তটি * ইঞ্চি পুরু সীসার পাত দ্বার তৈয়ারী এবং 

উহার দেওয়ালের ভিতরের দিক অস্সহ-ইট দ্বারা আবৃত ইহার উচ্চতা গ্রায় 
৪০ ফিট এবং ব্যাস প্রায় ৮ ফিট। উপর এবং নীচের খানিকটা বাদ দিয়া 

স্তম্তটির ভিতরের অধিকাৎশই ফ্রিণ্ট কাচ বা স্কটিকের ট্ুকরাতে (00812) ভরিয়! 

রাখা হয়। গ্যাস-মিশ্রণটি সস্তের তলদেশে প্রবেশ করিয়া উপরের দ্রিকে উঠিতে 

থাকে । এই গ্যাসে তখন শতকরা প্রায় ৮-১০ ভাগ সালফার ডাই-অক্মাইড এবং 
শতকরা ১০ ভাগ অক্সিজেন থাকে । স্তগুটির উপরে দুইটি ট্যাঙ্ক থাকে। একটি 

ট্যান্ক হইতে নাতিগাঢ় সালফিউরিক আযাসিড (৬৫%) একটি ইপককের সাহায্যে 
'আঁস্তে আন্তে এই স্তস্তের ভিতর দ্বিযা পড়িতে থাকে । এই আযাসিভ স্তস্তটির 

পরবন্তী প্রকোর্ঠেই উৎপন্ন হয়। অপর ট্যাঙ্টি হইতে অন্ুবূপভাবেই নাইট্রোসিল- 
সালফিউরিক আযমিড (057 50)১) স্ত্তের ভিতর দিয়া পড়িতে দেওয়া হয়। 

এই আাসিডটিও এই প্রণালীরই শেষের দিকে গে-লুসাক স্তস্ত হইতে পাওয়া যাঁয়। 
শের ভিতর নিম্নগামী শতল আযাসিড ছুইটি উদ্ধগামী উঞ্ণতর গ্যাস-মিশ্রণের 

ঈংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হয়। কাচ বা স্ফর্টিকের ট্ুকরাগুলি উহাদের ঘনি্ 
মিশএণের সুবিধা করে মাত্র । ইহাতে কয়েকটি পরিবর্তন সাধিত 

(১) নাইট্রোসিল সালফিউরিক আযাসিডে নাইট্রোজেন পার-অক্মাইভ 
প্রভাবকটি থাকে । উষ্ণতর গ্যাসের উত্তাপে, উহা! লঘু আসিডের জলে আর্জ- 
বিশ্লেষিত হুইয়! নাইট্রোজেন পার-অল্সাইড প্রভাবকটি পুনক্রুৎপাদন করিয়া! থাকে । 

সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজে গাঢ় সালফিউরিক আাসিডে পরিণত হয়। 
205509]7+1350-2ন550+,+ 0 + 05 

(২) অপেক্ষাকৃত লঘু সালফিউরিক আযাসিড (৬৫%) উষ্ণতর গ্যাসের সংস্পর্শে 
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তাপিত হওয়ায় উহার জল বাম্পীভূত হইয়া যায় এবং স্তস্তের নীচে গাঢ়তর 
সালফিউরিক আাসিড সঞ্চিত হয় । 

(৩) প্রভাবকের সাহায্যে খানিকটা 905 গ্যাস এই স্তস্তের ভিতরেই জারিত 
হইয়! সালফিউরিক আাসিডে পরিণত হয়। বস্তুতঃ, সমস্ত আযাসিডের প্রায় এক- 
পঞ্চমাংশ এইখানেই তৈয়ারী হয়, যদিও স্তমটির আয়তন পরবর্তী প্রকোষ্ঠগুলির 

আয়তনের এক-শতাংশের অধিক নয়। 

(৪) গ্যাস-মিশ্রণের উষ্ণতা বুল পরিমাণে হ্বাস পায় এবং গ্যাস-মিআটি 
অতঃপর বড় বড় কয়েকটি সীসার তৈয়ারা প্রকোষ্টে প্রবেশ করে। এই সময় 

গ্যাসের উষ্ণতা মোটামুটি ৩০০-৩৫০ সেটি গ্রেড থাকে । 

স্তশ্তের ভিতর দিয়! যে সকল আাসিভ নীচে নামিয়। আসে উহাদের একটি 

সীসার ট্যাঙ্কে সঞ্চিত কর| হয়। ইহাতে শতকরা ৭৮ ভাগ আসিড থাকে এবং 

ইহার ঘনত্ব, ১৭২। প্রকোন্ঠ-পদ্ধতিতে ইহার চেয়ে গাচতর আযাসিভ পাওয়া 
সম্ভব নয়। 

র 
সীসক-প্রকোন্ঠ 3 সীসার পাত গলাইয়! জোড়া দিয়। চতুক্ষোণ প্রকোষ্ট- 

গুলি তৈয়ারী করা হয়। তিন-চারিটি প্রকোষ্টের সম্পূর্ণ ঘনাযতন প্রায় ৭৫০০০ 

ঘনফিট ভইবে। উপর হইতে শীতল জলেব ঝরণ।র পার। প্রকো্টের ভিতর সর্ববদ! 

দেওয়! হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরে বাকী সমস্ত 505 গ্যাস জারিত হয় এবং 

পরে সালফিউরিক আযাসিডে পরিণত হয ) প্রকে ্ টগুলিব নীচে এই আযাসিড জমা 

হয় এবং প্রযোজন অনুসারে বাহির করিয়া লওযা হয়। ইহাতে শতকর! ৬৫ ভাগ 

আাসিড থাকে এবং ইহার ঘনত্ব ১৫৫। 

প্রকৃতপক্ষে প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন সমন্ত আযাসিডই গ্রভার ভ্তস্তের উপর হইতে উহার 

মধ্য দিয়! প্রবাহিত করান হয়।, ইহাতে আসিভটি গাঢতর হইয়া *৮% হয়। 

আজকাল কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চতুক্ষোণ প্রকোষ্ঠের পরিবন্তে কয়েকটি স্তস্ত 
ব্যবহত হয় | 

(শে প্রকোষ্ট হইতে যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে, তাহাতে স্বল্প পরিমাণ 

অপরিবপ্তিত 905 গ্যান, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ও নাইট্রোজেন অক্সাইড 
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প্রভাবক ইত্যাদি থাকে । এই গ্যাস-মিশ্রণটিকে অতঃপর আর একটি স্তস্তের 

ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে “গে-লুসাক” স্তস্ত বল! হয় 

পশু দ্য সে শ্দন্বে বুশ তত পুল উষ্ণ ১:2১: 
রি সিএ সি এ. 8৪৬8 ১৪৪৯ 

নি 

ডা 
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শস, +১৯০৯০৮৩ ৬৯9৬৮% শি & 

- টিটি 

চিত্র ২৪ছ-- প্রকাঠ পদ্ধতি 

«গ্নে-জুসাক স্তস্ত” 8 প্রায় ৬০ ফিট উচু এবং ১২ ফিট ব্যাসের এই 
গোলাকার স্তস্তটিও সীসার' তৈয়ারী। স্তস্তটি কোক ও অগ্পসহ ই্টকে 
ভরিয়া রাখা হয়। স্ুস্তের উপরে একটি ট্যাঙ্কে গ্রভার স্তস্ত হইতে যে গাঢ 
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সাঁলফিউরিক আযাসিভ (৭৮% ) পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ রাখা হয়। এই 

আযাসিড স্তম্ভের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে নীচে প্রবাহিত করা হয়। উর্ধগামী 

গ্যাসের সংস্পর্শে থাকিলে এই গাঢ় আাসিড উহার নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ 

শোষণ করিয়া লয় এবং নাইট্রোসিল-সালফিউরিক আামিড বা নাইট্রো-সালফনিক 

আযঁসিডে পরিণত হয়। 

3০+ ২0৪ + 2175500 -7 202509৮ + 70509 

অন্যান্য গ্যাস স্তন্তের বাহিরে গিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়। স্তপ্ভের 

নীচে একটি ট্যাঙ্কে এই নাইট্রোসিল-সালফিউরিক আাসিড সঞ্চিত হয় এবং 

পাম্পের সাহায্যে উহাকে গ্রভার-স্তস্তের উপরে পাঠাইয়। দ্েওয়। হয় । গ্লভার- 

স্তন্তে এই আাসিভ হইতে নাইট্রোজেন অক্মাইডগুলিকে পুনরায় উৎপন্ন করা 

হয়। অতএব, গে-লুসাক স্তস্তটি বিশেষ করিয়া মূল্যবান প্রভাবকটির অপচয় 
বন্ধ করার জন্যই প্রয়োজন। বস্ততঃ গে-লুসাক ও গ্রভার-স্তস্ত দুইটির উপযুক্ত 

ব্যবহারের উপবই এই শিল্পের সাকল্য সম্পূর্ণ নিভর কবে । 
এই প্রণালীতে প্রস্তত সমস্ত আযাসিড শেষ পধ্যন্ত গ্রভার স্তশ্ের নীচেই রা 

হয়। এখান হইতে আযাসিড বিভিন্ন প্রয়োজনে চালান দেওয়া হয়, অল্প একটু 
অংশ কেবল গে-লুসাক স্তশ্তেব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। 

সালফিউরিক আযাসিডের গাড়ীকরণ £ প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতিতে যে আ্াসিড 

পাওয়া যাঁক্স তাহাব সর্বাধিক গাঢত্র শতকরা ৭৮ ভাগ । স্থপার-ফসফেট, 

আমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি তৈযারী কবিতে এই আাসিডই উপযুক্ত। কিন্ত 
অন্তান্ত রাসায়নিক শিল্পে অধিকতব গাঢ আামিডের প্রয়োজন হয়। সুতরাং 

প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির আমিডকে আরও গাঢ করাহয়। ইহ|র কয়েকটি উপায় আছে। 

কাচ বা সিলিকার বকঘন্ত্র হইতে পাতিত করিয়াও গাচতর আ]াসিড পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু এইভাবে এত অধিক পরিম।ণ আযাসিড পাতিত কর] সম্ভব নয় । 

(ক) একদিকে ঢালু একটি সিঁডির ধাপে ধাপে পরপর অনেকগুলি সিলিকা 

বা ফেরো-সিলিকনের বেলিন রাখা! হয় (চিত্র ২৪ জ)। উহাদের প্রত্যেকের 

মুখটি নীচের বেসিনের দিকে থাকে । সকলের উপরের বেসিনে লঘু আযাসিভ 
আস্তে আস্তে দেওযা হয়। উহা ক্রমাগত বেসিন হইতে বেসিনে প্রপাতের 

মত পড়িতে থাকে । গ্যাসের সাহায্যে নীচ হইতে এই বেসিনগুলিকে উত্তপ্ত 
কর৷ হয়। আ্যাসিডের জল বাম্পীভূত হইয়া যায় এবং সর্ধনিয় বেসিনে প্রায় 
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৯৩-৯৫% সালফিউরিক আযাসিড পাওয়া সম্ভব। ইহাকে প্রপাত-প্রণালী বা 

কাক্কেড-প্রণালী (০850৪৫০) বলে। 

তি 

হত 
তু 

নি টে চি 

্ 
চিত্র ২৪জ--প্রপাত- প্রণালী 

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে একটি খুব উঠু স্তম্ভের উপর হইতে লঘু আযাসিভ খুব 
স্ক্-বিন্দুপাতা ঝবণার আকারে ছাড়িয়া দেওয়া হয। নীচ হইতে স্তম্ভের ভিতব 

অত্যন্ত তপু প্রেডিউনার গ্যাস গ্রবেশ করাইয়া দেওয়া হ্য়। তাপিত হওয়ার 

ফলে আমিডের জল উডিয়া ধা এবং গাঢতর আসিড পাওয়া যায়। এই 

স্তম্তগুলিকে গেইলার্ড স্তন্ত (221111019৬০ বলে (চিত্র ২৪ ঝ)। 

প্রকোষ্ঠ-পন্ধতিতে উৎপন্ন আযাসিডে অবশ্য নানা অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যদিও 
উহাদের পরিমাণ বেশী নয। ইহাঁদেব মণ্যে লেড সালফেট, আর্সেনিক অক্সাইড, 

নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও সালফাঁর ডাঁই-অক্সাইডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বিশুদ্ধ 
আযাপিড পাইতে হইলে উহাকে প্রথমে জল মিশাইয়া লঘু করা হয়। তাহাতে 
লেড সালফেট প্রায় সবটুকু অধংক্ষিপ্ত হইয়া! যায়। তৎপর উহাতে 5 গ্যাস 

পরিচালিত করিয়া আর্সেনিক ও অবশিষ্ট লেড হইন্তে উহাকে মুক্ত করা হয়। 
48৪95 এবং 205 অধঃক্ষিপ্ত হইযা থকে । তৎপর আমোনিয়াম সালফেটের 

সহিত আ্যাসিডটিকে কাচের পাত্রে বা সিলিকার পাত্রে পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ 
আযসিড সংগ্রহ কর] হয় ঃ 

(ব175)550+ ০0+ 092-2হ+ ল550,+ 3750 

আর রর রিট এর পর আর চা 
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এই আাসিডে শতকরা ১৭ ভাগ জল থাকে । 

প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির প্রক্রিয়াটি সহজেই সাধারণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করিয়া 
দেখান যাইতে পারে। একটি বেশ বড় শক্ত কাচের কূপী লওয়া হয়। উহার 
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রগ ৮, 7] উঠ 

্ ঁ 

রর রো 

চিত্র ২৪ঝ-_-গেইলার্ড স্তন্ত 

মুখটি কর্কঘরা বন্ধ করিয়া 

তাহাতে পাচটি নল লাগাইয়া! 
দেওয়া হ্য়। চারিটি নলের 

সাহায্যে কৃপীর ভিতরে নাইট্রিক- 
অক্সাইড, অক্সিজেন, সালফার 

ডাই-অক্সাইভ ও টীম প্রবেশ 
করান সম্ভব। প্রথমোক্ত তিনটি 

গ্যাস গ্যাস-ধাবকের গাঢ় সাল- 

ফিউরিক আসিডের ভিতর দিয় 

ধৌত করিয়। পাঠান হয় যাহাতে 

উহাদের সহিত জলীয় বাষ্প না 

থাকে (চিত্র ২৪ ঞ)। প্রথমে 

নাইট্রিক অঞ্চাইভড ও অক্সিজেন 

ভিতরে দেওয়া হ্য়। উহারা 

মিলিত হইর! লাল নাইক্রোজেন 

পার-অক্স/ইভ স্যষ্টি করে। ইহার 

পরে সালফার ডাই-অক্মাইড 

পাঠান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের 

ভিতর দিয়া অক্সিজেন বুদদিত 

করিয়া কিছু জলীয় বাম্পনহ 

ভিতরে দেওয়া হয়। ইহার ফলে ক্রমশঃ ভিতরের নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের 

লাল রংটি ফিক! হইয়া যায় এবং কুপীর গায়ে বর্ণহীন নাইট্রোসো-সালফিউরিক 
আযাসিভের স্কটিক জমিতে দেখ! যায়। এই সময় বেশী অক্সিজেন প্রবাহ দিয় 

ভিতরের গ্যাস বিতাড়িত করিয়। দেওয়া হয় এবং জল ফুটাইয়! অতিরিক্ত পরিমাণ 

দ্বীম ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। নাইট্রোসো-সালফিউরিক আাসিভ স্টামের 

সংস্পর্শে আর্রবিশ্লেষিত হইয়া যায়। গাঢ় সালফিউরিক আযাসিভ কৃপীর নীচে 
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সঞ্চিত হয় এবং নাইন্রোজেন পার-অক্মাইভ পুনরায় উৎপন্ন হয় ইহাঁতেই 
প্রকোষ্ঠ পদ্ধতির বিক্রিয়াটি বেশ বুঝা যায়। 

শে পি ৫০ 

পাপ 

চিত্র ২৪.-সালফিউাবিক আ লিড প্রস্ততি 

২০৪-১৭।- ৪৭স্পপম্প-স্পল্র্ি, এই প্রণালীতে এবং প্রকোষ্ঠ- 
পদ্ধতিতে একই রকম বিক্রিযার সাভাধ্যেই সালফিউরিক আযাসিজ প্রস্তুত হয়। 

গ্ধানেও সালফার ডাই-অক্সাইডকে বাতাসের অক্সিজেনে জারিত করিয়া জলের 

সহিত সালফিউরিক আযাঁসিডে পরিণত কর] হয় । কিন্তু এখানে সর্বদাই কোন 

কঠিন প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। ন্থম্ম প্রাটিনাম-চুর্ণ অথবা কোন কোন বিশেষ ধাতব 
অক্মাইভ উৎকষ্ট প্রভাবকের কাজ করে। উপযুক্ত উষ্ণতায় সালফার ডাই-অক্সাইড 
ও বাতাসের মিশ্রণ যি এই সকল কতিন প্রভাবকের সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে 

অতি সহজেই সালফার ডাই-অক্সাইভ সম্পূর্ণরূপে জাঁরত হইয়! সালফার ট্রাই- 
অক্লাইভে পরিণত হয়। প্রতাবক কঠিন অবস্থায় থাকে বলিয়। উহার জন্য 

স্ব্লায়তন স্থানের প্রয়োজন হয, বড় বড় প্রকোষ্ঠের দরকার হয় না। এই 
পদ্ধতিতে প্রভাবকের মুল্য অধিক এবং কোনমতেই উহাকে নষ্ট হইতে দেওয়। 
চলে না। কিন্তু গ্যাস-মিশ্রণের সহিত যদি আর্সেনিক অক্সাইড বা হাইড্রোজেন 

২৭ 
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সালফাইড প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে তবে উহাদের প্রভাবন-ক্ষমতা নষ্ট হইয়! যায়। 
এই কারণে যে গ্যাস-মিশ্রণটি প্রভাবকের উপর দিয়! প্রবাহিত কর! হয়, উহাকে 
পূর্বেই সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। 

এই পদ্ধতিতে প্রভাবকের উষ্ণতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 2508 + 

05-290৯+ ৪৫২০০ ক্যালোরি, এই জারণ ক্রিয়াটি তাপ-উদগারী । তাপ- 

উদগারী বিক্রিয়াসমূহ উষ্ণতা যত কম হয় তত বেশী পরিমাণে সম্পাদিত হয়। 
এই রীতি অন্রসারে কম উষ্ণতায় বেশী সালফার ট্রাই-অক্মাইড পাওয়! সম্ভব । কিন্তু 
পরিমাণে অধিক হইলেও কম উষ্ণতায় পরিবর্তনটি সম্পন্ন হইতে অতি দীর্ঘ সময়ের 

প্রয়োজন হয়। সুতরাং, উহার গুরুত্ব খুবই কমিয়া যায়। উষ্ণত।| বৃদ্ধির সঙ্গে 

পরিমাণে কম হইলেও বিক্রিয়াটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। পরীক্ষা দ্রেখ! গিয়াছে 
প্লাটিনাম চূর্ণ প্রভাবকের উষ্ণতা যদি ৪৪০০ সেন্টিগ্রেডে রাখা! যায়, তবে আশান্গরূপ 
দ্রুত এবং শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ 903 পাওয়া যাঁয়। অতএব, সর্ববদ1 প্রভাবক 

এবং বিক্রিয়ক গ্যাস-মিশ্রণটি ৪০০-৪৫০০ ডিগ্রী উষ্ণতায় রাখার চেষ্টা কর হয়। 

প্রক্রিক্বার বিবরণ 2 স্পর্শ-পদ্ধতিতে সব সময়েই সালফার পোড়াইয়া 
সালফার ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করিয়! লওয়া হয়। কারণ ইহাতে সালফার ডাই- 
অক্সাইড গ্যাসটি পাইরাইটিসের গ্যাস অপেক্ষা বিশ্ুদ্ধতর অবস্থায় পাওয়া যায়। 

(চারিদিকে ঢাকা লৌহনিম্মিত চুল্লীতে সালফার বাতাসের সাহায্যে পোড়ান হয়। 

যথেষ্ট পরিমাণ বাষু প্রবেশ করান হয় যাহাতে সম্পূর্ণ সালফার জারিত হ্ইয়! যায়, 
এবং সালফার ভাই-অক্মাইডের সহিত সালফার বাম্প না থাকে? (চুজী হইতে 
যে গ্যাস বাহির হইয়া আসে তাহাতে মোটামুটি ৭% 30 ১০% 0৪ এবং ৮৩% 

থাকে। এই গ্যাসটিকে প্রথমেই একটি খালি স্তস্তের ভিতর দিয়া! প্রবাহিত 
ও করা হয়। স্তম্তটির ভিতর 

, কতকগুলি খাড়া থাক আছে 

এবং উহাদের মধ্য দিয়। আক- 

বাকা পথে যাওয়ার সময় গ্যাতসর 

ৰ ছোট ছোট ধুলিকণা ব1 
ৃ্ ৰ নালফার কণাগুলি থিতাইয়া 

চিত্র ২৪ট-_-তাপ-বিনিময় ব্যবস্থা যায়। ধুলিরোধক ত্তস্তটি 

অতিক্রম করার পর উষ্ণ গ্যাসটি একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এই প্রকোষ্টের 

বৃ» 
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কতকগুলি সরু সরু নলের মধ্য দিয়া উষ্ণ গ্যাসটি পরিচালিত হয়। এই নলগুলির 
চারিদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ কিন্তু বিশুদ্ধ সালফার ডাই-অক্সাইভ প্রবাহিত 
কর] হয়। ফলে এই ছুইটি গ্যাসের ভিতর তাপ-বিনিময় হইয়া থাকে ( চিত্র ২৪ট)। 

ঠবস্ততঃ ইহা একটি তাপ-বিনিময় ব্যবস্থা। বিশুদ্ধ 505 গ্যাস তাপিত হইয়। 

বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠের দিকে যায়। উহার তাপিত হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং চুল্গী 
হইতে আগত অবিশুদ্ধ 505 গ্যাসের উষ্ণতা কমিয়। যায়-_উহারও শীতল হওয়'! 

প্রয়োজন। কারণ, অপব্রব্যসমূহ দূর করার জন্য ইহাকে ধৌত করিতে হইবে। 
ইহার পর গ্যাসটিকে পরপর কয়েকটি স্তম্ভের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা 

হয়। প্রত্যেকটি স্তম্তই কোক ব। স্কটিক খণ্ড (08975) দ্বার পরিপূর্ণ থাকে । 
প্রথম স্তস্ত কয়টির উপর হইতে জলের ধার! নামাইয়৷ দেওয়া হয় এবং পরবর্তী 
স্তম্ভের উপর হইতে গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের ধারা দেওয়া হয়। গ্যাসটি 
প্রত্যেক স্তস্তের নীচে প্রবেশ করে এবং বিপরীতগামী জল বা আযাসিড দ্বারা ধৌত 

হইযা থাকে । ইহার ফলে গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবাঞ্চিত পদার্থ গুলি দূর হয় 
এবং সালফিউরিক আযাসিড দ্বার! শু হইয়া বিশুদ্ধ গ্যাসটি শেষ স্তস্ত হইতে বাহির 

হইয়া আসে। এই সময় ইহার উষ্ণতা খুব কমিয়া যায়। কিন্তু প্রভাবকের 

সংস্পর্শে জারণ-ক্রিয়ার জন্ত ৪৪০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা দরকার। অতএব এই 
গ্যাসটিকে আবার তাপিত কর] 'প্রর়োজন। সেই জন্য বাহির হইতে তাপ 

দেওয়ার দরকার হয় না, বিক্রিয়া-উদ্ভত তাপেই ইহাকে উষ্ণতর করা হয়। 
সালফিউরিক আযাসিড স্তম্ত হইতে বাহির হইয়। ইহা আবার পূর্বের মত আর 

একটি তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। ইহার সরু নলগুলির ভিতর 

দিয়া উত্তপ্ত 50৪ গ্যাস যাইতে থাকে এবং উহার সাহায্যে বাহিরের বিশুদ্ধ 905 

গ্যাস-মিশ্রণ তাপিত হইতে থাকে । খানিকটা উত্তপ্ত হইয়া 50954 গ্যাস-মিশ্রণ 
অতঃপর প্রথম তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্টে যায় এবং সগ্যোজাত 50৪ গ্যাসের 
তাপ-গ্রহণ করে। এই তাপিত বিশুদ্ধ 5০05 এব বাতাসের মিশ্রণটি অতঃপর 

বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ করে। 

বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠ & লোহার তৈয়ারী বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে কয়েকটি খাড়া 
লোহার নলের ভিতর প্রভাঘক রাখা হয়। কঠিন প্রভাবকগুলির বিশেষত্বই সে 

যত বেশী আয়তনে উহার! বিক্রিয়কের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে ততই বেশী 

বিক্রিয়। নিম্পনন হইবে। এই জন্য প্রাটিনাম প্রভাবক অতি স্থম্্ম চুর্ণীবস্থায় 
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আযা্বেস্টমের আশের উপর জমাইয়া লওয়া হয়। এই প্লাটিনামযুক্ত আযাস্বেস্টস্ই 
প্রভাবক রূপে ব্যবহৃত হয়।| কোন কোন সময় “সিলিকা-জেলের” উপরে অথব! 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের উপরে প্রাটিনামচুর্ণ জমাইয়া! প্রভাবক তৈয়ারী কর] হয়। 
প্রাটিনামের বদলে আয়রণ ও কপার অক্সাইডের মিশ্রণ (7৩৪05 + 0৮0) এবং 

ভ্যানাডিয়াম পেন্টোক্সাইডও প্রভাবক হিসাবে আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
প্রকোষ্ঠটি প্রভাবকসহ প্রথমে বড় গোলাকার দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া 

হয়, কিন্ত একবার বিক্রিয়! স্থুরু হইলে উহা হইতে যে তাপ নির্গত হয় তাহাতেই 
প্রভাবক তাপিত হইয়া থাকে, অন্ত কোন তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না 

(চিত্র ২৪১)। 

: বিক্রিযা-প্রকোষ্টের নীচের 
দিকে ১০৪ এবং বাতাসের 

মিশ্রণটি প্রবেশ করে । উহার 

সাপ তখন প্রা ৪০০০ সেন্টি- 

গ্রেডের কাছাকাছি থাকে । 

এই গ্যাস-মিশ্রণটি প্রকোর্ঠে 
প্রবেশ করিধাই সোজাসুজি 

প্রভাবকের সংস্পর্শে আসিতে 

পাবে না। প্রথমে ইহা প্রভাব- 

কের নলগুলির চারিদিক দিয়] 

এবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত 

চিত্র ২৪ঠ-বিক্রিয়া-প্রকোগগ উপরের দ্িক হইতে নলের 

ভিতরে প্রবেশ করে । নলের ভিতরেই ১০5 জারিত হইয়। 509 হয় এবং প্রচুর 
তাপ সৃষ্টি হয়। নলের চারিদিকে যে 5095 ও বাতাসের গ্যাস-মিশ্রণটি গ্রবাহিত 

হয় উহ! এই উত্তাপ গ্রহণ করে ও উপযাক্তরূপে তাপিত হয় যাহাতে নলের ভিতরে 

গেলে ইহ! পরিমিত উষ্ণতায় থাকে । বাহিরের 904 ও বাতাস এই উত্তাপ 

গ্রহণ করার ফলেই প্রভাবকের উষ্ণতা বাঁড়িতে পারে না । তাহা না হইলে 

তাপ-উদগারী ক্রিয়ার ফলে প্লাটিনামের উষ্ণতা খুবই বৃদ্ধি পাইত এবং অতিরিক্ত 

উষ্ণতায় উৎপন্ন 90২-র পরিমাণ হ্বাস পাইত। এই ব্যবস্থায় সালফার ভাই- 

অক্সাইডের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ জারিত হয়। উৎপন্ন 50৪ গ্যাস গ্রকোষ্ঠের 
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নীচের দিকে একটি নল দিয়া উষ্ণ অবস্থায় নিক্ষামিত হয়। অতঃপর এই উষ্ণ 
305 গ্যাস ও বাতাস দ্বিতীয় তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠের নলের ভিতর দিয়া 
অতিক্রম করে (চিত্র ২৪ড)। ইহার ফলে উহা অনেকটা শীতল হইয়া! থাকে । 

সালফার ট্রাই-অক্সাইড অন্তান্ত গ্যাসসহ অতঃপর স্ফটিক-খগ্ু-পূর্ণ স্তস্তের 
ভিতর দিয়! লইয়! যাওয়] হয়। স্তুন্তগুলির উপর হইতে ৯৮% গাঢ সাঁলফিউরিক 

আসিভ নীচের দিকে প্রবাহিত করা হয়। এই গাঢ় সালফিউরিক আ্যাঁসিডে 

505 দ্রবীভূত হয় এবং উহাকে ধৃমায়মান সালফিউরিক আযাসিভে (5550৭) 
পরিণত করে । নীচে একটি ট্যাঙ্কে এই *আাসিড সঞ্চিত হয় এবং ইহাতে ধীরে 

ধীরে প্রয়োজনানগুবূপ জল ঘিশান হইতে থাকে যাহাতে আসিডের গাঢ়ত্ব সর্বদা 

শতকরা ৯৮ ভাগ থাকে। সোজাঙ্গজি জলে সালফার ট্রাই-অল্সাইভ সম্পূর্ণরূপে 
শোষণ কর] কষ্টসাধ্য বলিয়াই উল্ত উপায় অবলম্বন করা হয় |! 

80577672728: 
[ অধিকাংশ সালফিউরিক আাসিড এখন পধ্যস্ত প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতিতেই প্রস্তত 

হইলে ও ম্পর্শ-পদ্ধতির প্রচলন ত্রত প্রসার লাভ করিতেছে । যদিও প্রাথমিক ব্যয় 

অধিক, তবুও স্পর্শ-পদ্ধতিতে যে আাসিড পাওয়া যায় তাহা প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির 
আসিড অপেক্ষ! অধিকতর গাঢ় ও বিশ্ুদ্ধ। তাহা ছাড়া, স্পর্শ-পদ্ধতিতে 

আযাসিডকে পুনরায় গাট়ীকরণের হাঙ্গাম। নাই । 

সালফিউরিক আযসিডের ব্যবহার 2 ল্যাবরেটরী ছাড়াও বহু রকম 
রাসায়নিক শিল্পে সালফিউরিক আযাসিড ব্যবঙ্গত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সালফিউরিক 

আসিডের চাহিদ। হইতেই দেশের শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। মাত্র 

কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পের নাম এখানে করা যাইতে পারে (১১) হাইড্রো- 
ক্লোরিক ও নাইট্রিক আাসিড, (২) বহরকমের বিস্ফোরক, €৩) স্থপার ফসফেট, 

আমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি, (৪) নানারকমের রঞ্জক, (৫) পেট্রোলিয়ামের 

শোধন। 

২৪-৯৮। সাল্পক্িউল্লিক্ু আযান্িতেল্ল শুন্য ই ০) সচরাচর 
আমরা যে অত্যন্ত গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড দেখিতে পাই, উহাতে শতকরা 
২ ভাগ জল থাকে । বিশ্রদ্ধ সালফিউরিক আযাসিভ পাইতে হইলে এই ৯৮ ভাগ 

আামিডে সালফার ট্রাই-অক্সাইভ শোষণ করাইয়। ঠাণ্ডাতে জমাইয়৷ লইতে হয়। 
তখন বিশুদ্ধ সালফিউরিক আসিভ কেলাসিত হইয়া থাকে । উহার গলনাস্ক ১০'৫০ 



সালফিউরিক আযসিভ ৪২৩ 

সেন্টিগ্রেড। সাধারণ অবস্থায় বিশ্তদ্ধ আসিভ তেলের মত কিন্তু খুব ভারী 
বর্ণহীন তরল পদার্থ। উহার ঘনত্ব ১৮৪৮ [ ১৫০ সেন্টি, ]। শতকরা ৯৮৩ ভাগ 

আাসিভ ও ১'৭ ভাগ জল, এইরূপ মিশ্রণটিকেই “গাঢ় সালফিউরিক আ্যানিড? 
বল! হয়। ইহার ক্ফুটনাঙ্ক ৩৩৮১ সেন্টিগ্রেড এবং ইহাকে পাতিত করিলেও উহাদের 
অন্ুপাতের কোন পরিবর্তন হয় না। 

লোহিত-তপ্ত সিলিকাঁনলের ভিতর দিয়! সালফিউরিক আযাসিড বাম্পাবস্থায় 
পরিচালিত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া যায়। 

2াব550, » 2750 +2505+ 02 

(২) সালফিউরিক আসিড একটি তীব্র ছিক্ষারী অম্ন। উহার জলীয় দ্রবণ 

নীল লিটমাঁসকে লাল করিয়া দেয়। ক্ষারক পদার্থের সহিত উহা ছুই রকম লবণ 

ও জল উৎপাদন করে এবং ধাতু দ্বার! উহার হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করা যাঁয়। 
[1550,+ 807 -_ ঞ্জান১০+ 50 
[5১০,+2ব80 _ ০5০০, +2]150 

175৭0) + 211) _ 205094 + 015 

ক্লোরাইড, নাইড্রেট প্রভৃতি অন্যান্ত উদ্বায়ী আসিডের লবণ গাঁ সালফিউরিক 

আাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে এ সকল আযাসিড উৎপন্ন হয়। 

৪0514 55505 ল 20১04 + চা০1 

০৯২ +135১0+ 7» টৃঞান১০,+ মাও 

(৩) সালফিউরিক আযাসিডের জলের প্রতি আসক্তি খুব বেশী। কম উষ্ণতায় 

উহা! জলের সহিত বিভিন্ন সোদক স্ফটিকের স্টি করে__ 
[35504, 50 3715505, 25০ 71715505, 4501 

গাঁ সালফিউরিক আযাঁসিভ সর্বদাই জলীয় বাষ্প শোষণ করে। এই জন্যই 

শোধকাঁধারে উহ1 ব্যবহৃত হয়। অনেক গ্যাসও শু করার জন্য উহার ভিতর 

দিয়! পরিচালিত করা হয়। 

-২/শুধু ইহাই নগ্, অনেক জৈব-পদার্থের অণু হইতে গা সালফিউরিক আ্যাস্ডি 
জল শোষণ করিয়া লইষা উহাকে বিযোজিত করিয়া দেয়। চিনি, ষ্টার্চ প্রভৃতি 
গাঢ় সালফিউরিক আাসিডে দিলে কার্বনে পরিণত হ্ইয়া যায়। ফমিক আযসিড 



৪২৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হইতে কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সালিক আসিভ হইতে 00 এবং 0০05 পাওয়া 

যায় £-_ ৮৮ 
(55177950055 5 12041117150 [0799094] 

চিনি 
£1009077- ০09+17509 [75১০9] 
ফমিক আসিড 

60০0 
| _ 009+0095+17,0 [ন,১০,] ইত্যাদি 
(00917. 

(৪) গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিডের জারণ-ক্ষমতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পটাসিয়াম আয়োডাইভ ও পটাসিয়াম ব্রোমাইড হইতে গাঁ সালফিউরিক আযাসিড 

যথাক্রমে আয়োডিন ও ব্রোমিন উৎপন্ন করে। 
2াবা+11530+, _ 2111+-1২550, 
211177.১0+ নল 157250)4+ 9095 

27074211530, _ 55০,+015+2া150+১0, 

কার্ধন, সালফার প্রভৃতি অপাতব মৌল এবং কপার, সিলভাব, জিগ্ক প্রভৃতি 
ধাতব যৌলকেও যদি গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত ফুটান হয় তাহ। হইলে 

উহার! জারিত হইয়! থাকে এবং সালফিউরিক আযাঁসিভ বিজারিত হইয়া! সালফার 
ভাই-অল্সাইডে পরিণত হয়। 

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতু সালফিউরিক আযানিডে আক্রান্ত হয় ন।। 

(৫) সালফিউরিক আ্যাসিডের অত্যন্ত লঘু দ্রবণ নিম্নলিখিত রূপে বিযোজিত 

হয়। . [7505৯ 25 + 50577 

কিন্ত গাঢ় সালফিউরিক আসিডের তাটিত-বিয়োজন অন্তরূপ 

[7,50৯ 11++71305- 

উহার তাড়িত বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও পার-ডাই-সালফিউর্িক আযাঁদিভ 

(73 ৪5১50৪) পাওয়া যাষ। 

ক্যাথোডে 27175 7 নু 2 মুকলি শর মুগ 

জ্যানোড়ে 2170১0+--0 » 11504 7 21750 ল 175১০0৯ 

(৬) ফসফরাস পেন্টা-ক্লোরাইডের ক্রিয়ার ফলে গাঁ সালফিউরিক আ্যাসিড 



আঁষোনিয়াম সালফেট ৪২৫ 

ক্লোরো-সালফনিক আযাসিড ও সালফিউরিল ক্লোরাইডে পরিণত ইয়। ইহাতে 
সালফিউরিক আযাসিডে যে ৭০চ]+ যৌগমূলক বর্তমান তাহাই প্রমাণিত হয়। 

০7. 
[5১09++0015-5 505 +৮0014+7701 

0. 
50)5 ঃ 1১015 7 ১05015-+1209015+701 

২৪-৯৯। সালক্রিউত্রিক্ক আযাম্িভ ও সাজক্রেতটেল্ 
এব্্রীল্ক্ক1। £ কোন সালফেট বা সালফিউরিক আযাসিডের জলীয় দ্রবণের সহিত 
বেরিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ মিশ্রিত করিলে সাদ। বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপ্ধ 

হইবেই। এই বেরিয়াম সালফেট গাঢ হাইড়রোক্রোরিক আযসিডে অদ্রব্ণীয়। 
9৪১০) +130(095)5 ৮ 137১0: + 205 

যদি কোন সালফেট জলে অদ্রব হয়, তাহা হইলে উহাকে প্রথমে কঠিন 
সোডিয়াম কাবনেটের সভিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করিয়। গলাইয়! লইতে হইবে। পরে 

উহার জলীয় দ্রবণ ছ[কিয়। লইয়। অশ্রীকৃত করিয্প। বেরিয়াম নাইট্টরেট ছারা পরীক্ষা 
করিতে হইবে । 

২৪-২০। আমোনিয়াম সীলফেট, (ার*)590২ ৪ আমাদের দেশের জমির 
উৎপ।দন-শক্কি বুদ্ধি কবাব জন্য বুত্রিম সাব প্রযোগ কণ। একন্ু প্রয়োজন এবং বিশেষজ্জঞেব। এভাগ্ঠ 
আ)মেনিযাম সালফেট বাবার কারতে শিদ্দেশ পিষাচছেন। শ্যামোনিযাম সালফেট সাধারণতঃ 

অ।মৌনিয়! ও সালফিউবিক এসিড সহযোগে প্রস্তত ভয। কিন্ত ভারতে কেন,পালফারের খনি 

নাই এবং শরচুব পবিমাণে সালফিউবিক আযপিড প্রস্তুত কণা ঈকঠিন। সেম্গন্য অপর দেশের উপব 
নিভন কবিতে হয়। আমাদের দেশে জিপসাম, 0940৬, 21150 বা আ্যন্হীইড়াইট 02504 

অ!ৎ ক/ালদিয়াম সালফেট খনিঙ্গ প্রচুব পাওয়া বাধ। এই জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় 
আমোনিয়।ন সালফেট তৈয়ারী কবাব জন্য অন্য ব্যবন্থা অবলম্বন কর! হইতেছে। 

রম, বাষু ও বিহারেব কেক হইতে হেভাব 'প্রণালী অনুযায়ী আমোনিয়। তৈয়।রী কৰা যাইতে 
পাবে। এই আামোনিয়া কাবনিক আসিড সহযোগে (0০0*+1350)), মআ্যামোনিয়াম বাই- 
কার্ধনেটে পরিণত করা হুয়। আযমোনিয়াম বাই-কাননেট দ্রবণ বিচুণ জিপসামেব সহিত উপমুক্ত 
উঞ্ণতায় বিক্রিয়া কবিয়। থাকে । ইহ! হইতে ম্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায । 

2 04170054059 0 57 08 070505) 54 (2) 2১0২ 

0%(7005)3 77 080034৮0504 005 

এই ভাবে আযমোনিযাম সালফেট প্রস্ত করিলে সালফারের প্রয়েজন হয় না এবং আমাদেব 

দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। উপজাত কালপিয়।ম কার্বনেটও খানিকটা সার হিসাবে এবং 

আঁধিকাংশই সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ধানবাদর নিকটবত্ত* সিদ্ধ রীতে এই জন্য 

কৃত্রিম সারের প্রথম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

বোরন ও সিলিকন 
বোরন 

চিহ্ন, 31 পারমাণবিক গুকত্ব, ১১। ক্রমান্ধ, ৫। 

বোরন মৌলাবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। যে সকল যৌগের ভিতর 
বোরন দেখা যায়, উহাদের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-_ 

(১) টিন্কাল, সোডিয়াম পাইরোবোরেট, টি 50৭, 191150 

(২) কোলেমেনাইট, ক্যালসিয়াম বোরেট, 0%51)50+5, 51150 

(৩) বোরাসাইট, ম্যাগনেসিয়াম বোরেট, 211251)50: ৮, 2015 

ইতালীর আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে ভূগভ হইতে যে উত্তপ্ত জলীর বাষ্প নির্গত হয় 
তাহার সহিত কিছু কিছু বোরিক আযাসিড ([1,1)0২) পাওয়া যায়। ভারতবধের 

উত্তরে গ্তব্বতীর অঞ্চলে এবং সিংহলে বোরাক্স (07018) ব। টিন্কাল পাওয়া 

যায়। 

হ৫-৯। শম্ভু 2 বোরনের ছুইটি রপভেদ আছে-_-একটি অনিয়তাকার 

এবং অপরটি স্কটিকাক।র। 

. অনিয়তাকার বোরন 2 বোরন অক্সাইডকে ম্যাগনেসিয়াঘের সাহায্যে 

বিজারিত করিয়া বোরন প্রস্তুত হয়। বোরন অক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম চর্ণ একত্র 
মিশ্রিত করিয়া হাইড্রোজেন গ্যাসে রাখিয়। লোহিত-তপ্ত করিলে বোরন উৎপন্ন 

হয়। বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করার সময় সতর্কতার সহিত প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাঁস 

দ্বার! বাতাস সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া লইতে হইবে । 
[12099 + 36 7 2) + 31820) 

উৎপন্ন বোরনের সহিত ম্যাগনেসিয়াম বেরাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড) 

ম্যাগনেসিয়াম বোরেট ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে । গাঢ় হাইডোক্লোরিক আসিডের 

সহিত ফুটাইলে এসকল পদার্থ দ্রবীভূত হইয়! যাঁয় এবং বাদামী বোরন 

দর্ণাবস্থায় পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়ামের পরিবর্তে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম 
দবার[ও এই বিজারণ করা যাইতে পারে । 



বোরন ৪২৭ 

স্কটিকাঁকার বোরন £ আ্যালুমিনিয়ামের সহিত খানিকটা অনিয়তাকার 
বোরন ১৫০০০ সেক্টিগ্রেডে একত্র গলাইয়! ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে ছোট ছোট 

হচ্ছ বর্ণহীন বা! বাদামী রংয়ের বোরনের স্ষটিক পাওয়া যায়। অনিয়তাকার 
রূপভেদ অপেক্ষা স্কটিকাকার বোরন অধিকতর শক্ত ও ইহার সক্রিয়তা অনেক 

কম। 

অতিরিক্ত চাপে ছুইটি তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ করিয়া উহার ভিতর 

দিয় বোরন ট্রাইক্লোরাইড বাম্প পরিচালিত করিলে উহ! বিযোজিত হইয়া! বোরনে 

পরিণত হয়। 

21301, » 23 +3015 

বোরনের ধন্্ £ বোরন একটি অধাতব কঠিন মৌল। বিশুদ্ধ অবস্থার 

উহার ঘনত্ব ৩৩ এবং গলনাস্ক ২২০০০ সেন্টিগ্রেড। বেোরনের রাসায়নিক 

সক্রিয়তা খুব কম। অতিরিক্ত উষ্ণতায় দীর্ঘকাল বাতাসে উত্তপ্ত করিলে 

- অনিরতাকার বোরন, বোরন অক্সাইড (১১০3) ও বোরন নাইট্রাইডে (টব) 
পরিণত হয়। €োরন ত্রিযোজী মৌল। 

কোন কোন ধাতুর সহিত উত্তপ্ করিলে উহা! ধাতব বোরাইড উৎপন্ন করে। 

বৈদ্যুতিক চুলীতে কাবন-সহ তাপিত করিলে বোরন হইতে অতি শক্ত বোরন- 
কাবাইড পাওয়া যায়। ফ্লোরিন, ক্লোরিন প্রভৃতি হালোজেনের সহিত বোরন 

সোজাহজি যুক্ত হয় £-_ 

21) 43115 7 1১581)2 4১114 121 _ 41102 5 

440 86 2])+3015 » 205 

হাইড্রোক্লেরিক আযাসিডে বোঁরনের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু গা 
সালফিউরিক বা] নাইট্রক আাসিডের সহিত বিচুর্ণ বোরন ফুটাইলে উহ] জারিত 
হইয়! বোরিক আযাসিডে বূপান্তরিত হ্য়। ফুটন্ত ক্ষারক দ্রবণে বোরন ভ্রবীভূত 
হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। 

+ 3770৯» _ ঢ৪70৪+ 305 
27 + 3172904 _ 21357303 +3505 
23+61007 _ 25305 + ওহ 



৪২৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৮-২হ,। €ন্রান্্রন্ন ট্রাউই-জন্মাউভ,ঃ হলাল্লিক আন্মাভ্ভ, 
8503 ৪ বোরিক আযাসিড লোহিততপ্ত করিলে উহা! হইতে জল দূরীকৃত হইয়া 
উহা বোরিক অক্সাইডে পরিণত হয় :-_ 

27757305 » 750৯+ 37720 

বোরিক অক্সাইড কাচের মত স্বচ্ছ বর্ণহীন অন্ুদ্বায়ী কঠিন পদার্থ। ইহা! 
জলাকষী এবং সহজেই জলের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় বোরিক আযাসিডে 
পরিণত হয়। স্বতরাং ইহ1 অশ্জাতীয় অক্সাইড এবং সেই কারণেই অনেক 
শণারকীয় ধাতব অক্মাইডের সহিত একত্র গলান হইলে মেটাবোরেট লবণে পরিণত 

হয়। 
090+1320)3 ৯ 00(1)02)2 

0৮০0)+1)20)3 _ 0901)05)5 

অত্যন্ত অনুদ্ধায়ী হওয়ার দরুণ, অন্যান্ত ধাতব লবণের সহিত বোরিক অক্সাইড 

উত্তপ্ত করিলে এঁ সকল লবণ হইতে উদ্বায়ী আযসিড-অক্সু/ইড প্রতিস্থাপিত হইমা 

থাকে 2- 00১0) + 12092 ল ০9(01১0)4)% +560)+ 

বোরিক আালিড £ বোরনের অক্সি-আসিড তিনটি__ 
(১) অর্ধোবোরিক আসিড, 1751)0)১ 

(২) যেটাবোরিক আসিড, 17700 

(৩) পাইরোবোবিক আযলিড, 7151340)৭ 

সাধারণতঃ বোরিক আসিড বলিতে অর্ধোবোরিক আসিডই বুঝায়। পাইবে! 

এবং মেটাবোরিক আাসিডদ্বয অর্োবোরিক আযাসিড উত্তপূ করির়। প্রস্তুত করা ভয়। 

২৫-২০। জর্্দোতলাোল্িক্ আ্াচিড 05703) ওসি 2 
(১) বিচুর্ণ কোলেমেনাইট খনিজ [0221),095+, ৪750] ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত 

করিয়া উহাতে ক্রমাগত সালফার ডাই-অল্সাইড গ্যাস পরিচালিত করিলে বোরিক 
আযাসিড উৎপন্ন হয়। 505 গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকিলে উপজাত ক্যালসিয়াম 

বাই-সালফাইট দ্রবণে থাকে এবং বোরিক আযাসিড কেলাসিত হয়। 

0927360+$ +4505+11350 _ 2007503)5 + 61151305 

(২) প্ররুতিতে যে টিনকাল বা বোরাক্স ৪2]340* পাওয়। যায় তাহা 
হইতেও বোরিক আযাপিড প্রস্তুত করা যায়। টিনকালের উত্তপ্ত এবং গা দ্রবণে 
লথু সালফিউরিক আযািড দিলে বোরিক আযাসিড ও সোডিয়াম সালফেট পাওয়া 

যায়। ঠাণ্ডা হইলে বোরিক আাসিড কেলাসিত হয় এবং উহাকে পরিক্রত করিয় 



বোরিক আঁসিড ৪২৯ 

পৃথক কর! হয়। গরম জল হইতে কেলাসিত করিয়! বিশুদ্ধ বোরিক আযাঁসিভ 
প্রস্তুত কর] হয়। 

৪2350 + ঢ90++ 5750 ₹ ঘ৪590+ + 4ান 530১ 

বোরিক আযাসিডের সাদা স্ষটিকগুলির সিক্কের মত একটা সুন্দর দুযৃতি আছে । 

ইহ1 শীতল জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না, কিন্ত গরম জলে বেশ ভ্রবণীয়। ইহার 
জলীয় দ্রবণ ফুটাইলে ট্টামের ধহিত বোরিক আযাসিড উদ্বায়ী হইয়া থাকে । 

বোরিক আসিড-বাম্প বর্ণহীন বুনসেন শিখাতে সবুজ রং উৎপাদন করে। 

বোরিক আাঁসিড একটি মৃদু অশ্। বোরিক আযাসিডে লিটমাঁস দ্রবণ দিলে 

উহার বর্ণ ফিকে লাল হয়। যদিও বোরিক আযসিড ত্রিক্ষারী আযসিড, কিন্তু 

সশরক দ্রবণ (15017 ইত্যাদি) দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ গ্রশমিত কর! যায় না, কারণ 
সোডিনাম বোরেট সঙ্গে সঙ্গেই আধ বিশ্লেষিত হইয়া যায় £-- 

[171)095 + 80917 ক (উল 27)05 + 50) 

॥ 
101)05+2750. 

বোরিক আযাসিড ১০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বিযোজিত হইয়া মেটাবোরিক 
আসিডে পরিণত হ্য়। আরও উঞ্তত। বুদ্ধি করিলে ১৪০০ সেন্টিগ্রেডে 

পাইরোবোরিক আযাসিড পাওয়া যায় এবং লোহিত তাপে ইহা বোরিক অক্সাইডে 

পরিণত হয় £ 

[03 » ]0]1)05+ 50 (১০০০ সেটটি) 
(মেটাবোরিক আসিড ) 

4171)05 -1725140%+]17509 (১৪০০ সেটি ) 
(পাউবে।বোরিক আসিড ) 

[151)40)7 _ 21)208+1750 (লোহিত তাপে) 

একটু গাঢ় সাঁলফিউরিক আাসিভ এবং ইথাইল কোহলেব সহিত বোরিক 
আযাসিড বা কোন বোরেট লবণ ফুটাইলে বাম্প বাহির হইয়া আসে তাহাতে 

ইথাইল বোরেট থাকে এবং উহাতে আগুন ধরাই! দিলে উহা! উজ্জল সবুজ আলে। 
সহকারে জলে। এই পরীক্ষার সাহায্যেই বোরিক আাসিভ ও বোরেটের অস্তিত্ব 

নিদ্ধারণ করা হয়। 

[75190594302] 5017 -7-(0%7,),7১0১+ 3750 
(ইথাইল বোরেট ) 



৪৩০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ব্যবহার কোন কোন ওুঁধধে এবং বীজবারক হিসাবে বোরিক আযাসিভ 

ব্যবহৃত হয়। বিশেষ রকমের কাচ প্রস্ততিতে এবং মাটি বা ধাতব পাত্রের 
উপর যে চিন্ণলেপ ও এনামেল দেওয়া হয় তাহাতে বোরিক আ্যাঁসিডের 
প্রয়োজন হয়। 

২৫০-৪ । হারান ০সাডিসামম সাইল্লোক্নোক্রেউ, 
৪2273407+, 10720 [ সোহাগা ] 

প্রস্তুতি 2 (১) উত্তর হিমালয়ের শু্ষপ্রায় হদে টিনকাল বা বোরাক্স পাওয়া 
বায়। উহাকে গরম জলে দ্রবীভূত করিয়। এবং শীতল অবস্থায় কেলাসিত করিযা 
বিশুদ্ধ বোরাক্স প্রস্তুত হয। 

(২) কোলেমেনাইট খনিজ চ্ণ সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সহিত একত্র 
ফুটাইলে বোরাক্স উৎপন্ন হয়, যথ| £__ 

0391380)1,$ +282800১ - 20003 + 22150 + 22130) 

অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট ছ/কিয়। লইলে যে স্বচ্ছ পরিক্রৎ থাকে, উহ] 

হইতে বোরাক্স কেলাসিত করা হয়। যে শেষদ্রব পচ়িয়া থাকে তাহার ভিতর 
005 গ্যস পরিচালিত করিলে উহা হইতেও আবার বোরাক্স পাওয়া ঘায় $-- 

49130925 + 0005 52 92134095 + 25003 

(৩) ইটালীতে যে বোরিক আামিড পা য1 যায়, উহাকেও সোডভার সাহাষ্যে 

সোহাগাতে পরিণত করা হয় £-_- 
47191093+ হ50093 লে টি227409 5 +01196) 4 0€)2 

বোরাক্সের ছুই রকম সোদক ক্ষটিক আছে, ]5213405%, 10750 এবং 

857,05, 51150 1 বোরাক্সের স্কটিক উত্তপ করিলে উহ! প্রথমে গলিয়া 

যায় এবং উহার জল উবিয়া যায়। পরে উহ। স্পঞ্জের মত ফুলিয়া উঠে । আরও 

উত্তপ্ত করিলে উহা গলিয়া একটি শ্বচ্ছ কাচের মত পদার্থে পরিণত হয়। এই স্বচ্ছ 
পদার্থে বাস্তবিকপক্ষে ৪1১05 এবং [3505 থাকে £ 

ব৪513,07, 10 2-৯821)50-৯2881)05 + 13505 

এই বোরাক্-কাচের সহিত কোন কোন ধাতব অল্মাইড উত্তপ্ত করিলে উহারা 
গলিত বোরাক্ে দ্রবীভূত হয় এবং বোরাক্সের বিশিষ্ট রং উৎপন্ন হয়। এই জন্াই 
শুষ্ধ পরীক্ষার সময় কপার-যৌগ থাঁকিলে বোরাক্স-গুটি নীল হয়, ফেরাস অক্সাইডে 
উহা সবুজ হয় ইত্যাদি । 

513407+ 050 _ 000302)5 + 290 



বোরন হালাইভ ৪৩১ 

বোরাক্স ঠাণ্ডা জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু গরম জলে উহা যথেষ্ট 
দ্রধণীয়। কিন্তু আর্দ্র-বিশ্লেষিত হওয়ার ফলে উহার জলীয় দ্রবণ ক্ষারক-গুণসম্পন্ন 

হ্য়। 

ব৪১3,0*+770750 » 203 +41757)05 

বোরাক্স আামোনিয়াম ক্লোরাইড সহ্ উত্তপ্ত করিলে, বোরন-নাইট্রাইড 
পাওয়া যায় £ 

হ]3,0++2াবান,01 » 2801+ 2 + 0505 +4750 

ব্যবহার 2 চিক্ষণ-লেপ, এনামেল, বিশেষ রকমের কাচ ইত্যাদি প্রস্ততকরণে 
বোরাক্সের প্রয়োজন হয় । কাগজ-শিল্পে, মোমবাতির সলিতাতে, ধাতু-নিফাশনের 
বিগালকরূপেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। গওঁধপ ও বীজবাবক হিসাবেও 
সোহাগ। ব্যবহৃত হ্য ৷ 

২৫-৮। লালন্ন হ্যাল্নাইভ £ হলাজন্ন উ্রাইক্োলাইজ, 
[ও $ বোরিক অক্সাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের 
টযশ্রণ একটি সীসার বকঘন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে বোরন ফ্লোরাইড গ্যাস পাওয়া 

যায় 2 

[32093 + 36875 + 31715500252 21315 +309504 + 37050) 

এই গ্যাসটি আযামোনিষাঁর সভিত ফুত-যৌগিক শষ্টি করে, 7৪, বানুও। 
জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে বোরন ফ্রোরাইড হইতে বোরিক আযাসিড ও 

ভাইডোজেন-বোরো-ফ্রোরাইড পাওয়া যায় $--- 

কারও +3750 7 [1510১+ না), 

বোরন ট্রাইক্লোরাইড, 8013 £ উত্তপ্ত কোক ও বোরিক-অক্সাইডের 
মিশ্রণের উপর দিয়া ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করিলে উদ্বায়ী বোরন ট্রাই- 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত শীতকের সাহায্যে উহাকে তরলিত কর] যায়; 

উহার ক্ফুটনাস্ক, ১৮০ সেন্টিগ্রেড। 
1)৪6)৪ +307+ 30912 7 21013 + 300) 

বোরন ট্রাইক্লোরাইড জলের সংস্পর্শে আর্্রবিশ্লেষিত হইয়া বোরিক আযাসিডে 
পরিণত হয়ঃ 

[3015 +ওলা50 _ [],130১+31301 



৪৩২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সমধশ্র্ী বোরন ট্রাইব্রোমাইড, 70375 বোরন ট্রাইক্লোরাইডের অন্থ্রূপ 
উপায়েই প্রস্তুত কর! যায়। বোরন ট্রাই-আয়োডাইড, 7], বোরন ট্রাই- 
ক্লোরাইড (3015)ও হাইড্রোআয়োডিক আাসিডের (না) বিক্রিয়ার সাহায্যে 

পাওয়া যার়। 
1)018+3াাা - 7],+ 370] 

বৌরন-হাইডীইড £ ম্যাগনেসিয়াম-চুর্ণেব সহিত বোরিক অক্সাইড শ্বেততপ্ত করিলে, 
খানিকটা ম্য।গনেপিয়াম বোরাইড (১1851)5) পাওয। যাঁয়। ম্যাগনেসিয়।ম বোরাইডের উপর লঘু 

হাইড়রোক্লবিক আসিডের ক্রিয়ৰ ফলে একটি অতিদা। গ্যাস পাওয়। যায়। এই গ্যাসটি বস্তুতঃ 

কয়েকটি বোরন হাইড়।ইডেব মিএণ »135116,1)1110,1)০]7 95139 15595135011 55 ইত্যাদি | 

নসিছিলিল্ম্ম 

চিহ, 511 প(বমাণবিক গত, ২৮*০৪। এরমাস্ক, ১৪ । 

মৌলাবস্থায় পিলিকন না থাকিলেও উহার বিভিন্ন যৌগ পৃথিবীতে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। অক্সিজেন বাতীত আর কোন মৌল পৃথিবীতে এত বেশী 
পরিমাণে দেখা যায় না। পৃথিবীর ওজনের প্রায় শতকরা ২৬০৩% অংশই 

সিলিকন । সিলিকা, 9105 অথবা ধাতব সিলিকেট লবণক্পে সিলিকন প্র্কতিতে 

পাওয়া যায়। বালু, স্টিক ( কোয়াজ ), ফ্রিণ্ট, আযাগেট প্রভৃতি বস্ততঃ সিলিকার 

প্রকারভেদ মাত্র। মাটি, গ্রানাইট পাথর এবং আরও নানা প্রকার খনিজে 
সিলিকেট পাওয়া যায় । 

হ৫-৬ 1 নিল্িলিকল্ম 2 অনিন্নতাকাঁর এবং স্কটিকাকার--সিলিকনের 
ছুইটি বপভেদ আছে। 

অনিয়ভাকার সিলিকন 2 (১) উত্তপ্ত সোডিয়াম অথবা পটাসিয়ামের উপর 
দির সিলিকন টেক্রাক্লোরাইড বাষ্প পরিচালিত করিলে উহ1 হইতে সিলিকন 

পাওয়া যায়। 
5101, 441» 41014 51 

(২) দিলিকার সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম-চূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত 

করিয়৷ লোহিত-তপ্ত করিলে দিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইভ উৎপন্ন হয়। 

উৎপন্ন পদধগুলি হাইড্রোক্লোরিক আযসিডে ফুটাইয়! লইলে ম্যাগনেসিয়াম 

অক্সাইড দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং ঈষৎ বাদামী-রংয়ের অনিয্নতাকার লিলিকন 

পাওয়া যায়। 
21004 9104 ল 20180) +-51 



সিলিকন ৪৩৩ 

অনিয়তাকার সিলিকনের ঘনত্ব ২৩৫ এবং ইহার গলনাহ্ন ১৬০০৭ সেটি- 

গ্রেডের উপরে । ইহা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। বাতাসে বা অক্সিজেনে 

তাপিত করিলে ইহা! পুড়িয়া সিলিকাতে পরিণত হয়। 

সিলিকন ফ্লোরিনের সংস্পর্শে আমিলেই জ্লিয়া উঠে এবং দহনের ফলে 

সিলিকন ফ্লোরাইড, 914 উৎপন্ন হয়। সিলিকন উত্তপ্ত অবস্থায় ক্লোরিণেও 

জলিয়৷ থাকে, সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড পাওয়া যায়। 
1+ 21725 7 9175 

5714+2015 _ 51004 

লোহিত-তণ্ঠ সিলিকন জলীয বাম্প বিযোজিত করে £-- 

9$+2750 75 9105+2াও 

সিলিকন কোন আযাসিডের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাঃ কিন্ত লা এবং না0৪ 

আযাসিডের মিশ্রণে সিলিকন দ্রবীভূত হইয়া হাইড্রোফ্ুয়োসিলিসিক আ্যাসিভ 

উৎপন্ন করে £_- 

5146] _1177551]79 + 27 

তীক্ষক্ষারের দ্রবণের সহিত সিলিকন ফুটাইলে উহা হইতে হাইড্রোজেন এবং 

সোডিয়াম সিলিকেট পাওয়! যায় । 
514+ 29077 +1150) ল ০2১1093 + 2132 

স্ষটিকাকার সিলিকন 2 (১) বিগলিত ত্যালুমিনিয়ামে অনিয়তাকার 

সিলিকন দ্রবীভূত করিয়৷ ধীরে ধীরে উহ] শীতল করিলে হলুদ বা বাদামী রংয়ের 
খুব ছোট ছোট সিলিকনের স্ফটিক কেলাসিত হয়। 

(২) বিছ্যুৎ-চুলীতে সিলিকা ও কোকচুর্ণের মিশ্রণ অত্যন্ত তাপিত করিলেও 
স্টটিকাকার সিলিকন পাওয়] যায় । নায়গারাতে এই উপায়ে ইহ1 তৈয়ারী হয়। 

9105 +20-720204+5£ 

৩) পটাসিয়াম সিলিকোক্রোরাইভ সোডিয়াম ও জিঙ্কের সহিত অথবা 
আযলুমিনিয়ামের সহিত উত্তপ্ত করিলেও এই সিলিকন পাওয়। যায় ঃ__ 

ক 32986 +4481 44৯] + ঢারদা + 391 

_কেলাসিত সিলিকন সাধারণতঃ হলুদ বা বাদামী রংয়ের অষ্টতল স্ফটিকের 

আকারে থাকে । ইহা বিদ্যুৎপরিবাহী এবং ইহার ঘনত্ব ২'৩৯। বাতাসে বা 

২৮ 



৪৩৪ মাধ্যমিক ব্ুসায়ন বিজ্ঞান 

অক্সিজেনে কেলাসিত সিলিকনের দহন হয় না এবং সিলিক1 "উৎপন্ন হয় না। 

ইহার অন্যান্ত ধর্মগুলি অবশ্য অনিয়তাকার সিলিকনেরই অনুরূপ | 

ব্যবহার 8 কঠিন বৃদ্ধি করার জন্ত কোন কোন সঙ্কর ধাতুতে সিলিকন মিশ্রিত কর! হয়; 

যেমন, সিলিকন-ব্রোঞ্জ । ট্যানটিরন প্রভৃতি অশ্নসহ পাত্র প্রস্তুত করিতেও ষ্টীলের সহিত সিলিকন 
মিশাইয়া লওয়া হয়। 

২৫০-৭. | স্িভিনক্কাঃ॥ নিনকিনিকিম্ম োাই-জব্মাইত্ড। 9102 : 
কেলাসিত ও অনিয়তাকার এই ছুইপ্রকার সিলিকাই প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া 

যায়। স্টিক পাথর [কোয়ার্জ, 08816 0: 19015 01509] 1, সাধারণ বালু, 

বালু-পাথর [ 925690 ] ইত্যাদি বহু রকমের কেলাসিত সিলিক! প্রচুর পাওয়া 

যায়। স্ফটিক পাথর অনেক সময় কাচের মত স্বচ্ছ ব্ণহীন অবস্থায় পাওয়! যায়। 

উহা! বিশুদ্ধ সিলিকা । কিন্তু অধিকাংশ সময় কোয়ার্জ দুধের মত সাদা বড় বড় 

পাথরের আকারে থাকে । আবার অন্যান্ত বস্তুর সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন বর্ণের 

কোয়াজও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ ধালুকাও কেলাসিত সিলিক।। দীর্ঘদিন 

জলবাযুর সংঘাতে বড় বড কোদার্জ পাথর ক্ষষ হণ্যার ফলে বালুকণা র স্থষ্টি হয় 
এবং এইরূপে ক্ষরিত হওয়ার জন্য উহাদের নিদ্দিষ্ট স্কটিকাকাব থাকে না। সমস 

সময় ব্বচ্ছ কোয়াজের মধ্যে সল্প পরিমাণ অন্যান্য ধাতব অক্সাইড দ্রবীভূত খাকার 

জন্ত পাথবগুলি চমৎকার বর্ণ ধারণ কবে | পাথরগুলিকে বহুতল করিয়া কাটিয়' 
লইয়া! পালিশ করিলে উজ্জল হই! ওঠে । এইজন্য ইহার! মুল্যবান রত্ব ব। মণি 

হিসাবে পরমাদূত। এ্যামেথিই্ বা গন্পরাগ মণি (£১100005) ম্যার্গানিজ 

অক্সাইড মিশ্রিত কোয়ার্জ। সেইরূপ বৈদৃধ্যমণি ৪ [085 0০ ] কেলাসিত 

কোরার্জ। উহাতে একটু আঁসবেসটস মিশ্রিত থাকে । 

সাধারণ কোয়ার্জ যদি ৮৭০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাঁপিত করা হয় তবে উহার 

স্ষটিকাঁকারের পরিবর্তন ঘটে এবং ট্রাইডিমাইট নামক নৃতনরূপ স্ফটিকের স্থষ্টি 
হয়। ১৪৭০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার উপরে আবার কৃষ্টোব্যালাইট স্ফটিকে 
রূপান্তরিত হয়। 

৮৭০০ ১৪৭০০ 

কোয়ার্ড _____-৯ ট্রাইভিমাইট ______--৯ কৃষ্টোব্যালাইট 
(00512) (011010165) (05150192115) 

অনি্য়তাকাঁর অবস্থায় যে সকল সিলিক] পাওয়া যায় তন্মধ্যে ফ্রিণ্ট, আকিক 

বা আগেট [5895], ওপ্যাঁল (0991) মণি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কোন 



সিলিকা! ৪৩৫ 

উত্ভিদ এবং প্রাণীদেহেও কিছু সিলিক! দেখা যাঁয়। বাঁশের ভিতর অনিয়তাকার 

সিলিক! থাকে । কোন কোন পাখীর পালকেও ইহা থাকে । ' ডাই-আ্যাটম 
জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদের ভিতর হইতে মাটি জাতীয় কাইজেলগুড় (13615612017) 
নামক যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই সিলিকা । 

বিশুদ্ধ দিলিক! ঃ সাধারণ বালুকাতে অন্ান্ত সিলিকেট ও ধাতব অক্সাইড 
মিশ্রিত থাকে । সেইজন্য উহাকে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের সহিত ফুটাঁন 
হয়। ইহাতে অন্যান্ পদার্থগুলি ত্রবীভৃত হয়। সিলিকা ছ্াকিয়া লইয়া! অত্যন্ত 
উত্তপ্ত করা হয় এবং পরে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইলেই বিশ্বদ্ধ সিলিক। 

পাওয়া যায়। 

প্রকৃতিতে যে সকল ধাতব সিলিকেট পাওয়া যায় উহাদিগকে অতিরিক্ত 

পরিমাণ মোডার সহিত গলান হয়। ইহার ফলে সোডিয়াম সিলিকেট পাওয়া 

যায়। সোডিয়াম সিলিকেট বিচুর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গাঢ় হাইডোক্লোরিক 
আসিড ঘর! ফুটাইয়া লঈলে সিলিকা পাওয়া যায। 

0৪২10) + ১৮00১ _ 02008 + 1৪৪510)ঃ 

1০5১10)3 + 21101. ১1০) +177509)+ 2801 

সিলিকা অসশ্জীতীয় অক্সাইড । কিন্তু সিলিকা জলে অব্রবণীয় এবং 

'সোজাস্থজি কোন আযাসিভ উৎপন্ন করে না। উহা! বিগলিত ক্ষারের সহিত 

অধিকতর উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে। ইহাই উহার 
অক্পগুণের নিদর্শন | 

29017 +5105- ৪5105 + [150 
207 + ১105 _]551095+ চ209 

সোডার সহিত গলাইলেও উহ? সোডিয়াম সিলিকেট' উৎপাদন করে, 

ব22০0)3 + ১10) ল ৪১10) 4 050) 

সিলিকাকে তরলিত করা সুকঠিন। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার সাহায্যে 
অথবা বিছ্যুৎ্-চুজীতে ইহাকে গলান যাঁয়। অগ্টায়ী বলিয়া অধিক উষ্ণতায় ইহ! 
খাতব লবণ হইতে অন্তান্ত অশ্্জাতীয় অক্সাইড নিফাশিত করে -_ 
ৃ্ [৪550,+ 9:0১ -1১9105 +90৯ 



৪৩৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ব্যবহার ৪ ৫১) কোয়ার্জের ভিতর দিয়। অতি-বেগুনী রশ্িরকল অতিক্রম করিতে পারে। 

এইকন্ত আলোকবিজ্ঞানে ব্যবহৃত অনেক যন্ত্রের লেন্স ইত্যাদি উহা! হইতে প্রস্তুত হয়। 

(২) ধাতু-নিফাশন চুল্লীর আভ্যন্তরীণ আবরণে সিলিক৷ প্রয়োজন। চুললীর অগ্নিসহ ইষ্টকও 
সিলিকা হইতে তৈয়ারী হয়। 

(৩) কাচ, সিমেন্ট, পর্সেলীন, দালান গীঁথিবার মশলা ইত্যাদিতে প্রচুর সিলিকা ব্যবহৃত হয় ॥ 
(৪) শক্ত থল তৈয়ারী করিতে এবং তুলাদণ্ডে আযগেট ব্যবহীর হয়। 

(৫) রত্ন হিসাবে বিভিন্ন বর্ণের কোয়ার্জ ব্যবহৃত হয়। 
(৬) কাইজেলগুড় ডিনামাইট জাতীয় বিস্ফোরকের জন্ প্রয়োজন হয়। ইত্যাদি । 

২৫৮ । ম্নিভ্নিস্িক্ষ জ্সানিড £ সিলিকার সহিত জলের সাক্ষাৎ- 

সংযোগে কোন আাসিড পাওয়া না গেলেও লিলিকেট লবণের উপর তীব্র অগ্নের 

ক্রিয়ার ফলে সিলিসিক আযাসিড পাওয়! যঘায়। বিভিন্ন পরিমাণ জল সিলিকার 

সহিত মিলিত থাকিয়। ভিন্ন ভিন্ন সিলিসিক আযাসিড উৎপন্ন করে। তন্মধ্যে 

অর্থো-সিলিসিক এবং মেট।-সিলিসিক আযাসিড বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

0) ম,510+-- অর্থোসিলিসিক আসিড [3102১ 2750] 

(1) এ510১-- মেটা-সিলিসিক আসিড [১102১ 1350] 

অর্থো-সিলিসিক আাসিভ £ সিলিকন টে্রাফ্রোরাইড বা সিলিকন 
টেট্রাক্লোরাইডের আর্দ-বিশ্লেষণের ফলে সিরিশের মত আঠাল একটি অধ:ক্ষেপ 

হয়, উহাই অর্থো-সিলিসিক আযাস্ড। উহাকে ছ্বাকিয়া পথক কর। হয় এবং 

ইথারে ধৌত করিয়া ফিল্টার কাগজে শুকাইয়া লওয়া হ্য়। 
391, +ধাল ৪০ - 2 29$ঢাও + [55104 

9£01,+ 4750 লী 5910, + ধা 0] 

অর্থো-সিলিমিক আযাসিভ সাদা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। ইহা একটি 
অস্থায়ী যৌগ এবং খুব সহজেই ইহা! হইতে একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন হইয়া বায় 
এবং ইহা মেটাসিলিসিক আযাসিডে পরিণত হয় £ 

ন,310২-1150- 5510, 

মেটাসিলিসিক আ্যাসিভ £ গাঢ় সোডিয়াম সিলিকেট দ্রবণের উপর 
লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের ক্রিয়ার ফলে মেটাসিলিসিক আ্যাসিভ উৎপন্ন হয়। 

59103 + 2ান 017 ১9105 + 2501 

অধঃক্ষিপ্ত মেটাসিলিসিক আ্যাসিড ছাকিয়া লইয়া ৯০% ভাগ কোহলে পুনঃ 



কলয়েড ৪৩৭ 

পুনঃ ধৌত করিয়া বিশ্তফধ করা হয়। মেটাসিলিসিক আযাসিড অনিয়তাকার সাদা 
কঠিন পদার্থের আকারে থাকে। 

২৫-৯। নিনক্লিন্িক্ষ আ্ান্িভ স্ক্ল ও হক £ যদি 
সাধারণ উষ্ণতায় সোডিয়াম সিলিকেটের একটি লঘু দ্রব্ণ অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সিলিসিক 
আযাসিড অধঃক্ষিপ্ত না হইয়া প্রলঙ্িত অবস্থায় আযাসিড দ্রবণেই থাকে । 
বিল্লীবিশ্লেষণের (৫1815515) সাহায্যে উহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও হাঁইড্রো- 
ক্লোরিক আযাসিড হইতে পৃথক কর! যায় বটে, কিন্তু তবুও উহা জল হইতে 
থিতাইয়া যায় না। ইহাকেই সিলিসিক আযাসিড সল বলে। আপাতদৃষ্টিতে 
উহাকে সিলিসিক আযাসিডের দ্রবণ বলিয়াই মনে হয়। (পরবর্তী অনুচ্ছেদ 

দেখিতে হইবে ) 

যদি সোডিয়াম সিলিকেট ও হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড প্রায় ১০০০ সেন্টিগ্রেড 

উফতায় মিশ্রিত করা হয় তাহ। হইলে উহাকে ঠাণ্ডা করিলে একটি জেলির মত 
প্রায় কঠিনাকার সিলিসিক আযাসিড পাওয। যায়। ইহাতে ওজনের শতকরা 
প্রায় ১৪ ভাগ সিলিক1 থাকে । ইহাকে সিলিসিক আযাসিড জেল ব1 সিলিকা জেল 

বল। হয়। অত্যন্ত জলাকষী বলিয়া ইহ! বিভিন্ন গ্যাসের নিরুদনে প্রায়ই 

ব্যবহৃত হয়। 

সিলিকা ছেল ব| সলে উষ্ণতা ও অবস্থা অনুযায়ী সিলিকার সহিত বিভিন্ন 
পরিমাণ জল সংশ্লিষ্ট থাকে, সতরাং উহার কোন নিদিষ্ট সঙ্কেত নাই, 5105) 

7201 

২০-০ | হকরলল্েড (0০11019) 2 দ্রবণ বলিতে আমরা দ্রাব এবং 

দ্রাবকের সমসত্ব মিশ্রণ বুঝি । বাস্তবিক পক্ষে দ্রবণীয় পদার্থের সহিত দ্রাবকের 
কোন রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না। কিন্ত একত্র হইলে দ্রাব পদার্থ ভাঙিয়া ক্ষুদ্ূতর 

হইতে থাকে এবং ওতপ্রোতভাবে দ্রাবকের সহিত মিশিয়া মায় । এই মিশ্রণটি এত 
সুনিবিড় যে বাহতঃ দ্রাব এবং দ্রাবকের প্রভেদ বুঝা যাঁয় না। বস্তুতঃ দ্রাব পদার্থ টি 
ভাঙিয়া উহার অধুতে পরিণত হয় এবং এই অদৃশ্য অধুগুলি সমানভাবে সমন্ত 
পরিমাণ দ্রাবকের সহিত মিশিয় যায়। অণুর ব্যাসের পরিমাণ ১০৮ সেন্টিমিটার বা 
অনুরূপ মাত্রার । অতএব কোন পদার্থ যখন দ্রবীভূত হয় তখন উহার কণাঞ্জলির 
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ব্যান ১০-৮ সেন্টিমিটার বা তদন্থরূপ মাত্রার হইয়া! থাকে । অর্থাৎ চিনি, লবণ 
প্রভৃতি যখন জলে দ্রবীভূত হয়, উহাদের যে সকল কণা জলের সহিত মিশিয়া 
থাকে তাহাদের ব্যাসের পরিমাণ মোটামুটি, ১৮ ১০7৮১ ২৮ ১০-৮১ ৫১৫১০-৮ 

ইত্যাদি এইরূপ হইয়া থাকে । অতএব, যদ্দি কোন পদার্থ কোন ভদ্রাবকের সহিত 
মিশ্রণের ফলে উহা! ভাঙিয়া ১০-৮ সেন্টিমিটার ব্যাসের কণায় অর্থাৎ অণুতে 
পরিণত) হয় তাহা! হইলে উহা! দ্রবীভূত হইয়াছে বলিতে হইবে । 

পক্ষান্তরে, কোন অদ্রবণীঘ পদার্থ কোন দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে 

সাধারণতঃ উহা! থিতাইয়া পাত্রের নীচে সঞ্চিত হ্য। কিন্তু অদ্রাব্য পদার্থটি . 
যদি খুব ছোট ছোট কণার আকারে থাকে যাহাদের ব্যাল ১০- সেন্টিমিটারের 
চেয়ে কম তবে উহা! থিতাইয়া যাইতে পারে না। অদ্রাব্য পদার্থের স্ুক্মকণাগুলি 

দ্রাবকের ভিতরে ইতঃস্ততঃ ঘুবিরা বেডাঁয় এবং প্রলঘিত অবস্থায় থাকে। 

কণাগুলি এত শ্শ্ম যে চোখে বা সাধারণ অণুবীক্ষণে উহাদিগকে দেখা যায না। 

মনে হয পদার্থট দ্রবীভূত হইয়াছে । কিন্তু আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ নামক 
বিশেষ অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব এবং সঞ্চবণ-শীলতা সহজেই 
ধরা যায়। অথচ এই কণাগ্রলি অণুও নয় এবং উহাদের আকারও ১০-৮ 

সেন্টিমিটার ব্যাসের নয় যে মিশ্রণটিকে দ্রবণ মনে করা যাইতে পারে। কোন 

প্রাবকে যখন অপর কোন পদাখের স্ুশ্মকণা এইরূপ প্রলঙ্ষিত অবস্থায় থাকে 

অথচ ভ্রবীভূত হয় না, তখন এইরূপ পদাথ দুইটির অসমসন্ব মিশ্ণকে কলয়েড 

ব। সল (501) বলা হয়। এই ক্ণাঞ্চলির ব্যাসের পরিমাণ মোটামুটি ১০-৫৭ _ 

১০-৭ সেন্টিমিটার হইয়া! থাকে । স্ৃতরাং, প্রত্যেকটি কণাঁতে ১০ হইতে ১০০০ 

অণু থাকিবার সম্ভাবনা । যে কোন পদাখ এইবপ আকার প্রাপ্ত হইয়া কোন 

মাধ্যমে ভাসমান থাকিলেই উহার সল পাওয়। বাইবে। নদীর ঘোলা জলে 
যে ভাসঘান কাদামাটি থাকে ব| বাতাসের ভাসমান সুমা ধূলিকণ! বস্তুতঃ 
উহাদেন কলয়েড অবস্থা । গোল্ড, সিলভার, সালফার, ফেরিক হাইড্রৌক্সাইড 

প্রভৃতি জলে এই অবস্থায় লইয়া উহ্বাদের কলয়েড তৈয়ারী করা যাইতে পারে। 
অবশ্য একপ সুম্মকণায় আনিতে কোন সময় কৃত্রিম ভৌত উপায়, আবার অনেক 

সময় রাসায়নিক পদ্ধতি অব্লম্িত হয়। জলের নীচে দুইটি সরু সোনার 

তারের ভিতর বিছুৎ-স্ফুরণ করিয়া গোল্ড-সল পাওয়া যায়। এখানে শুধু 
অবস্থাগত পরিবর্তনের সাহায্যে কলয়েড প্রস্তুত হইল । আবার ফুটন্ত জলের 
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উপর ফ্লোটা ফোটা ফেরিক ক্লোরাইভ দিলে উহ! হইতে রাসায়নিক পরিবর্তনে 
যে ফেরিক হাইড্রোক্সাইভ পাওয়| যাঁয় তাহ কলয়েড অবস্থায় থাকে । 

একটি তরল পদার্থ বদি অপর একটি তরল ভ্রাবকে অনুরূপ স্থক্মাবস্থায় থাকে 

অথচ দ্রব হয় না তখন উহাঁও একটি কলয়েড। ইহার একটি বিশেষ নাম আছে, 

ইযালমন বা অবদ্রব। ছুধের ভিতর নেহজাতীয় বস্ত এইরূপ স্ক্াবস্ায় জলের 

সহিত মিশিয়। খাকে। স্থুতরাং দুধ একটি ইমালসন। 

কলয়েড বা সলগুলির আর একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ 

দ্রবণ ফিণ্টার কাগজ বা অন্যান্য সব রকম ফিল্টার বা ছাকনীর ভিতর দিয়] 

অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু সল সাধারণ ফিল্টার কাগজের ভিতর দ্রিয 
দ্রবণের যত সহজেই অতিক্রম কবে বটে, কিন্তু অন্তান্য কতগুলি ফিণ্টার যেমন, 

পাচমেন্ট কাগজ ইত্যাধির ভিভর দিয়। যাইতে পারে না। একটি পার্চমেনট 
কাগজের থলিতে যদি কোন কলয়েড এবং দ্রবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইয়| 
জলের ভিতর ঝুল।ইয়া বাখা হ্য় (চিত্র ২৫ক ) তাহা হইলে দ্রব'ভূত পদার্থটি 

পার্চম্ণটে কাগজের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া 

যাইবে, কিন্ত সল বাহির হইবে ন|। পাচনেণ্ট 

কাগজের পরিবর্তে আরও নানারূপ ফিন্টার, 

যেমন কলডিস্ুন, বাবহার কর! যাইতে পারে। 

এই ফিল্টারগুলিকে বিপ্লেষক-ঝিলী। বল। হয়। 

দ্রবণ হইতে এইভাবে সল পৃথক করার নামই 

ঝিলী-বিশেষণ (101215515)। সিলিসিক 

আাসিড সলও পাচমেণ্ট থলির সাহায্যে 

ঝিল্লা-বিঞ্সেধণ দ্বার অতিরিক্ত [101 এবং 

201 হইতে পৃথক করা হয়। 

চিত্র ২৫ক-_বিল্লী-বিশ্লেষণ 

জিলাটিন, আগর-আগর ( চাঁয়ন। ঘাস), সাবুদান। প্রভৃতি জলের সহিত 

ফুটাইলে উহাদের মল টতৈষারী হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা হইলে এই সকল সল জমাট 

বীধিয়। কঠিনাকার ধারণ করে। কঠিন হইলেও ইহাদের ছুরির সাহায্যে কাট? 
ষায় এবং উহাদের যথেই্ই নমনীয়তা থাকে । এইবপ কোন কোঁন কলয়েডের 

ভাঁমমান কণাগুলি জল বা দ্রাবক শোষণ করিয়া লইয়া জেলির মৃত সান্দ্র পদার্থ 
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বা কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে, এই সকল কলয়েডকে “জেল* (3৩1) বলা হয়। 
পূর্বোক্ত “সিলিকা! জেল” এই শ্রেণীর কলয়েড। 

২৫-১১। সিভিকেটসম্ভুহ 8 বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের সহিত দিলিকার সংযোগের 
ফলে সিলিকেটের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতিতে বত রকমের এবং প্রচুর পরিমাণে সিলিকেট যৌগ 
পাওয়া যায়। মাটি, বালুপাথর এবং নানাবকম খনিজপাপরে সিলিকেট থাকে । এই সমস্ত 

সিলিকেটের কতকগুলি অবশ্য অর্থো- বা! মেটা- সিলিসিক আ্আসিডের লবণ বলিয়! ধবা ষাইতে পারে, 
কিন্তু আবাঁর অনেকগুলি ডাউ-সিলিসিক (নু 551505) বা ট্রাই-সিলিসিক আসিড (51305) 
হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। প্ররুতিতে যে সকল সিলিকেট পাওয়৷ যায় তাহার সুনির্দিষ্ট সঙ্কেত 

দেওয়া একটু কঠিন। যেমন অলিভিন (০131০) নামক খনিজ প্রধানতঃ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট 
(7£0)5,5105 অথবা 1[525104 1 কিন্তু উহার খানিকট1 পরিমাণ 7150 প্রায়ই উহার 
সমাকৃতি 50 দ্বারা প্রতিহ্থাপিত হয়! থাকে । অতএব, অলিভিনের ভিতব সর্বদাই খানিক 

ংশ 50 থাকে । এট জন্য অলিভিনের সঙ্কেত [1ঘ, 76]5 50, লেখা হয়। আবার এই 
সব খনিজে অনেক ক্ষেত্রে খানিকটা সিলিকা, আলুমিনা দ্বাব! প্রতিস্থাপিত হয় এবং বহরকমের 

আলুমিনো-সিলিকেট পাওয়া যায, যথা, অর্থোক্রেজ (010100০1956), 150,41505,691095 ব৷ 

704১1515051 এখানে কয়েকটি প্রধান সিলিকেটের নাম উল্লেখ কবা হইতেছে । 

গার্ণেট (9৮190), 0854150910,)- মুলাবান মণি হিসাবে বাব্গত হয জীরকন 
(2717090) 2310, জাবকনিযামের যৌগ প্রস্তুত কবিতে একান্থ প্রযোজন | পিংভলে ইহা পাওয়া 
যায়। সারপেণ্টীইন (961)971106), 1,১150)5 মাগনেসিয়াম সিলিকেট । টীলক 
(1886) নে. ১18৭ (3১10৭) 1 এই সকল মাগনেসিয়াম দিলিকেট কোন কোন ওষধে বাব হয়। 

তাহা ছাড়া, পাউডার তৈয়ারী কৰিতৈ উহাদের প্রযোজন হয । সাবান-প্রস্ততিতে পুবক-হিসাবে 

এসব ব্যবজত য় । 

সাধারণ মাটিতে অধিকাংশই আলুমিনিয়াম দিলিকেট, 4১1505,2510) ৭10১, 
27,0 থাকে এবং এইজন্তই জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থ।য উহার নমনীয়ত। দেখা মায়। কিন্ত 

মুৎশিল্পে বা পর্সেলীন প্রস্তুতিতে যে বিশদ্ধতব মাটি ব্যবহাত হয় তাহাব নাম কেওজিন (০8110), 
[7,21551,0,1 ফেলস পীর, (51887) চ.০1২150,, ইহাও পর্সেলীন ও মাটির পাত্র 

ইতাদি প্রস্তরতিতে অবশ্য প্রযোজন, আসবেসটস (4817958108৪), "১15১2, (১10)5) 4 

আজকাল তাপ-অন্তবক হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। মাইকা। (118) অত্র, 107১1, 
415 (51094)5 নানারূপ বৈছ্াতিক মন্ত্রাদি প্রস্তুত কবিতে প্রযোজন হয় । 

সিলিফেট যৌগসমূহ গুব স্থায়ী ধবশের এবং সহজে বিযোজিত হয় না। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম 
সিলিকেট ছাড়া অন্তান্ত দিলিকেট জলে অদ্রাব্য। কষ্টিক সোডা বা! পটাস অথব। সোডিয়াম 
কার্বনেটের সহিত মিশাইয়া গলাইলে উহারা সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ' দিলিকেটে পরিণত 
হয়। 

২০-২,1 এসাডিজাঙম নিনক্লিক্ষেউঠ ি৪591099 হ পরিষ্কার 

বালুক' সোভিম্াম কার্বনেটের সহিত একত্র গলাইয়। সোডিয়াম সিলিকেট তৈয়ারী 

লে 
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করা হয়। বিগলিত পদার্থ জলে দিলে উহা দ্রবীভূত হইয়া ঘায়। অপরিবর্তিত 
বালুক ছীকিয়া লইয়া পরিক্রৎ হইতে সোডিয়াম সিলিকেট উদ্ধার করা হয় । 

510) + ৪0০08 _ ৪9105 + 005 

পটাসিয়াম সিলিকেট [25105 ঠিক এইভাবেই কষ্টিকপটাসের সাহায্যে 
প্রস্তত করা যায়। 

এই সিলিকেট ছুইটি জলে দ্রবণীয় এবং আর্দর-বিঙ্লেষণের জন্য উহাদের 
জলীয় দ্রবণ ক্ষার-জাতীয়। 

[ব০59105 +2750- ল্ল53105+2&0ল 

সোভিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেটের জলীয় দ্রবণ উন্মুক্ত পাত্রে রাখিয়া 
দিলে তাহার জল উবিয়া যায় এবং কাচের মত স্বচ্ছ অথচ কঠিন সিলিকেটের 
একটি স্তর পাত্রের উপর পড়িযা থাকে । এই জন্য ইহাঁদিগকে দ্রব-কাচ 
(০018016 21595) বা ওয়াটার গ্রাস (519০1 1959) বলে। এই স্বচ্ছ দ্রব-কাঁচ 

বামু-রোধক এবং তাপ-অন্তরক। 

দ্রব-কাচ নান! প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ডিমের উপরে সোডিয়াম সিলি- 

কেটের আববণ দ্িষ| উহাকে দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা যার। বাহিরের জল- 

বাযুর আক্রমণ হইতে রক্ষ। করার জন্য মূল্যবান তৈলচিত্র অথব৷ ফ্রেক্সো-চিত্রের 
উপরেও দ্রব-কাচের প্রলেপ দেও হয, অগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মূল্যবান 

দাহবস্ত অনেক নমর ড্রব-কাচে আবুত রাখা হয়। কৃত্রিম পাথর-প্রস্থৃতিতে, 

সাবানের পূরক-রূপে সোডিয্াঘ এবং পটানিযাম সিলিকেট ব্যবহৃত হয। 

সিজিকেটের পরীক্ষক 8 (১) একটি সীনার খর্পবে দিলিকেট বা নিলিকা, (ঘন, 
এবং চ1550)% সহ উত্তপ্ত কবিলে 31174 উৎপন্ন হয। খর্পবের উপবে এক ফোটা জল প্লাটিনাম 
তারেব মাথায় ধবিলে উহা! 517+-এব সংস্পশে আসিমা কঠিন অনস্থ সিলিসিক আসিডে 

পবিণত হধ। 

(২) সিলিকা বা সিলিকেটে প্রথমে কষ্টিক সৌড়াৰ সহিত বিগলিত করিয়া সোডিয়াম 

সিলিকেটে পরিণত করা হয়। সোডিয়াম সিলিকেটের দ্রবণ উত্তুপ্ব করিয়া! উহাতে 701 আসি 

দিয়া ঠার্ড কবিলে সিবিশেৰ মত দিলিকা জেল পাওয়া যায়। 

২৫-৯২০। কালি (01988) £ সাধারণ ভাবে আমরা কাচকে একটি 

কঠিন বস্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু উহা ইহার বিজ্ঞান্সঙ্গত সংজ্ঞা নর়। 
" মিলিকার সহিত অন্থান্ত সিলিকেট একত্র মিশাইয়! গালাইলে একটি অত্যন্ত সাক 

তরল পদার্থ পাওয়া! যায়। উহাই অতিশীতলীকরণের ফলে জমাট বীপিয়া কাচে 
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পরিণত হয়। উহার কাঠিন্য বাহিক। বস্ততঃ কাচ অতিশীতলীকৃত একটি সান্দর 
তরল পদার্থ । 

কাচের কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্যই উহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়| 

উহ্! স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে । অগ্রিসহ বলিয়া পরীক্ষাগারে উহা 

সর্ববদা ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তার জন্য সহজে গলাইয়া বিভিন্ন আরুতিতে ঢালাই 
করা চলে। আসিড বা অন্বান্ত রাসায়নিক বস্তার আক্রান্ত হয় না বলিয়া 

বছরকমের পাত্র বা বোতল কাচের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিলিকা ও সিলিকেটের মিশ্রণে কাচ তৈয়ারী হয়। 
এই সিলিকেটগুলির একটি সোডিয়াম বা পটাসিযাম সিলিকেট হইতে হইবে । 

অপরটি লেড বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট। ঘোটাঁমুটি ভাবে কাঁচের উপাদানসমূহ 
নম্নরূপে প্রকাশ কর! যাইতে পারে £-- 

১৯০10) ছু ১16)৭১4০10)5 

অথবা» ১৪0), 0)১0১1095 

[5২-1, বা ১ 5170 বা 0] 

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম সিলিকেট থাকার জন্য কাচের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় 

এবং সহজে গালান ঘায়। ক্যালসিঘাম ও লেড সিলিকেটের জন্য কাচের 

কঠোরতা ও প্রতিসরাক্ক বৃদ্ধি পায়। 'প্রয়োজনান্ুযায়ী বিভিন্ন উপাদানসাহাষ্যে 

ভিন্ন ভিন্ন কাঁচ তৈয়ার হয । 

নরম কাঁচ বা সফ. গ্রাস (3০1 %188৪) 2 পিলিকার সহিত সোভিযাম 
ও ক্যালসিয়াম সিলিকেট মিশাইয়। তৈয়ার হয়। ইহার নমনীয়তা বেশী এবং 

সহজে গলিয়া যায়। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্র, কাচনল, বোতল, সাসি প্রভৃতিতে 

ইহা ব্যবহৃত হয় । 

শক্ত কাচ বা বোহেমীয় কাঁচি (901:970190 0৮ 1080 51888) 2 

ইহাতে সিলিকাব সহিত পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেট থাকে । ইহাকে 

অধিক উষ্ণতায় তাপিত করা চলে এবং যথেষ্ট শক্ত টেছুটিউব, বীকার গ্রভৃতি 

সাধারণতঃ বোহেমীয় কাচের তেয়ারী । 

ফ্লিপ্ট কাচ (61106 £1885) 8 পটাসিয়াম ও লেড সিলিকেট হইতে সিলিক1 
সহযোগে এই কাচ তৈয়ারী হয়। এই কাচ খুব শক্ত নয় বটে, কিন্তু বেশ উজ্জ্বল, 
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প্রতিসরাহ্ও খুব বেশী এবং বেশ ভারী । আলোক-বিজ্ঞানের কোন কোন যন্ত্রে 
ইহার ব্যবহার আছে। 

লেন্স, প্রিজম প্রভৃতি তৈয়ারী করার জন্য যে কাচ ব্যবহৃত হয় তাহাতে 

বোরন ট্রাই-অক্সাইড এবং ফসফরাঁস পেন্টোক্সাইড মিশ্রিত কর! হয় এবং 

লেড অক্মাইডের পরিবর্তে বেরিয়াম অক্সাইড দেওয়1 হয়। প্রসিদ্ধ "পাইরেক্ক” 
কাচে (6155 2955) বোরন অক্সাইড ও অতিরিক্ত পরিমাণ সিলিকা থাকে । 

এজন্য, উহ] অধিকতর তাপসহ হয় এবং অকস্মাৎ চাপবৃদ্ধিতে ভাজে না। 

“জেনা” কাচে (0529. 01855), কিছু ১1505, 7350৯, 70 এবং 
20 থাকে । ইহা আ্যাসিভ প্রভৃতি ছ্বার! আক্রান্ত হয় না এবং ল্যাবরেটরীতে 
ব্যবহারের অত্যন্ত উপযোগী । 

বিভিন্ন বর্ণের কাচ প্রয়োজন হইলে সিলিকা ও সিলিকেটের সহিত স্বন্প 
পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ধাতব অক্সাইড মিশ্রিত করিযা গলাইয়া লওয়া হয়। যেমন, 

020, সাহায্যে সবুজ, 0০০ সাহায্যে নীল কাচ পাওয়া! যায়। টিন-অক্মাইড 

ব1 ক্যালসিয়াম ফসফেট সাহাঁধ্যে অনচ্ছ সাদ। কাচ প্রস্তুত হয়। সোনাঁলী-লাল 

0২৮1)/-:০৫) কাচের জন্থ স্বর্ণবেণুও ব্যবহৃত হইয়া খাকে। ইত্যাদি। 

কাচ-শিল্প ও কাচের এত বহুল রকমের ব্যবহার যে প্রত্যেক দেশেই 
কাচশিল্পের প্রসার ও উন্নতির দিকে যথেষ্ট আগহ দেখা যায়। কাচের বিভিন্ন 

উপাদানগুলির জন্য কষেকটি কাচামালের গররোজন । যথা 

(১) সাধারণ বালুক1, কোয়[জ, প্রিপ্ট প্র্বতি-_সিলিকার জন্থা | 

(১) চুণ, চুণাপাথর, খড়িমাটি ইত্যাদি-_ক্যালসিয়ামের জন্য । 
(৩) পটাসিয়াম কাধনেট-_পটাপিয়ামের জন্য | 

(৪) সোডিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম সালফেট- _সোডিয়ামের জন্ত | 
(৫) লিথার্জ (1200) বা সীসশ্বেত (1770 1520) -_লেডের জন্য | 

ইহ ছাড়াও সহজে এই সকল কাচ! মাল গলাইবার জন্য পুরাতন ভাঙ্গা কাঁচ- 
চর্ণ প্রয়োজন হয়। ইহাকে কিউলেট (০411) বলে। কাচামালসমূহ যথাসাধ্য 
শোধিত হইলেও কিছু কিছু অপ্রব্য মিশ্রিত থাকেই এবং বালুকার সহিত সর্ধবদাই 
একটু লৌহের যৌগ থাকে । উহার ফলে কাচের ঈষৎ সবুজ রং হয়। এই 

' আপত্তিকর রংটি দূর করার জন্ত বিরঞ্চক হিসাবে পটাসিয়াম নাইড্রেট, ম্যার্জানিজ 

ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি জারক-দ্রব্যও ব্যবহার করা' প্রয়োজন হয়। 
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কাচ-প্রস্তুতির উপাদানগুলি প্রথমতঃ যথাসম্ভব পরিষ্ৃত করিয়া বিচুর্ণ করা 

হয়। প্রয়োজনানগুপাতে তৎপর উপাদানগুলিকে মিশ্রিত করা হয়। অগ্নিসহ 

ইষ্টকের তৈয়ারী আবৃত চূল্ীতে এই মিশ্রণটি গলাইয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্ত 
সমস্ত মিশ্রণটুকু একত্র না গলাইয়া অল্প অল্প করিয়া বিচুর্ণ মিশ্রণ পুরাতন কাচ- 

চূর্ণের (কিউলেট ) সহিত চুল্ীতে দেওয়া হয়। কাচচুর্ণ বিগলনে সাহাষ্য করে। 
উহা! গলিয়া গেলে পুনরায় আরও মিশ্রণ চুলীতে দেওয়! হয়। ইহাতে সমস্ত 
মিশ্রণটি সমভাবে গলে এবং উহার ভিতর গ্যাসের বুদ্দ থাকে না। সমস্ত 

মিশ্রণটি যখন উত্তমরূপে তরলিত হইয়া যায়, তখন উহার বং দূর করার জন্য অল্প 
[41105 বিরগ্ক হিসাবে দেওয়া হয়। রুঙ্গীন কাচ তৈয়ারী করিতে হইলে অন্যান্ত 

ধাতব অক্সাইড ইত্যার্দিও তখন দেওয়া হয়। 

আজকাল কাচ-্রস্ততির চুলীসমূহ তাপ-পুনরুৎপাঁদন প্রণালীতে প্রডিউসার 
গ্যাসের সাহায্যে তাপিত কর! হয় (চিত্র ২৫ খ)। একদিকের দুইটি স্তম্ভের 

ভিতর দিয়। উত্তপ্ন প্রডিউসার গ্যাস ও বাতাস চুল্লীতে প্রবেশ করে। কার্বন 
মনোক্সাইডের প্রজলনের ফলে চূল্লীর উষ্ণতা প্রায় ১৪০০০ সেট্টিগ্রেডে থাকে । 
জারিত ও উত্তপ্ত গ্যাস বাহির হওয়ার সময় অপরদিকে ছুইটি স্তস্তের ইষ্টকশ্রেণী 
শ্বেততপ্ধ করিয়া রাখিযা যায়। পরে আবার প্রডিউসার গ্যাস ও বাতান বিপরীত 

দ্রিক হইতে এই উত্তপ্ত স্তস্তগুলির ভিত্বর দিয়! পরিচালিত করা হয়। ইহাতেই 
উহা'র। উত্তপ্ত হইয়া আমির চুল্লীর ভিতর জলিতে থাকে এবং পূর্বের প্রথম স্তম্ভের 

ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাঁয়। ইহাতে প্রথম শুস্ত ছুইটির ইষ্টকগুলি পুনরাষ 

তাপিত হইয়া থাকে । গ্যাসের গতির দিক পরিবন্তন করিয়া এইভাবে তাপ- 

অপচয় নিবারণ করা হয়। 

গলিত কাচ অল্প অল্প করিয়া লইযা ছ'চে ঢালাই কব| হয় মধবা নলেব ভিতরে লইয়া কু" দিয়া 
বিভিন্ন আকৃতিতে গড়া হয়। কাচের পাত্রগুলি হঠাৎ শীতল না করিয! আস্তে আস্তে শীতল করিলে 
অনেক শক্ত ও ভাল হয় । হঠাৎ ঠাণ্ডা! করিলে উহার বহিষ্ভীগ তাডাতাডি শক্ত হইয়। জমিয়! যায়। 

ফলে অভান্তর্ের কাচের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। এইবপ কাচ একটু চাঁপে অথবা উষ্ণতার 

ব্যতিক্রমে ভািয়া যায়। গলিত কাচেব উষ্ণতা ধীরে ধারে কমাইয়া ঠাণ্ডা করিলে উহার ভিতরে 
কোন চাপ ব। টান থাকে ন।। এই প্রণ।লীটিকে 'কাঁচের কোমলায়ন' বলা হয়। 

কেবলমাত্র সিলিকা বা কোয়ার্জ গলাইয়াও শ্বচ্ছ কাচ পাঁওয়। যায়। ইহার প্রসারাঙ্ক খুব কম। 
হঠাৎ ঠাণ্ডা বা গরম করিলে ইহা ভাঙে না। কোন কোন সময় অনচ্ছ অবস্থাতেও এই সিলিকা 

কাচ তৈয়ারী হয় । উহার নাম ভিটরিয়োসিল (৮1৮50911) | এইবূপ সিলিকা-কাঁচ হইতে আজ- 

কাল খর্পর, দাহনল, বেসিন প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে। 



৪98৫ 

চিত্র ২৫খ--কাচ-প্রস্ততি 

সিলিকন কার্বাইড, কার্বোরাত্ডামঃ 510 (08119010050) 8 নায়গার। 
ও ক্যানাভাতে সিলিক। ও কোক একত্র বিদ্যুৎ-টু্লীতে উত্তপ্ত করিয়া সিলিকন 

কার্বাইড প্রস্তত কর হয়। অগ্নিসহ ইষ্টকে নিম্মিত একটি চুললীতে সিলিকা 
(১১ ভাগ ) এবং বিচুণ কোক (৭ ভাগ ) একত্র মিশ্রিত করিয়া! লওয়া হয়। উহার 

সহিত অবশ্ঠ অল্প একটু করাতের গুঁড়া ও লবণ মিশ্রিত করা হয়। চুল্লীর 

বিপরীত দিক হইতে প্রকাণ্ড ছুইটি গ্র্যাফাইটের তড়িৎঘার-সাহায্যে বিদ্যুৎ-চুললীতে 
প্রবেশ করে। এই দুইটি তড়িদ্বারের মধ্যস্কলে কোক ও সিলিকার মিশ্রণে আবৃত 
কতকগুলি গ্র্যাফাইট খণ্ড থাকে । উহারাই তডিৎ বহন করে এবং চুল্লীটিকে , 
প্রায় ২০০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত করে, (চিত্র ২৫গ )। 

সিলিক। প্রথমে কোকঘারা বিজারিত হইয়া সিলিকনে পরিণত হয় এবং 

তৎপর কার্বনের সহিত সংযুক্ত হয়। 
905 +20-751+200 
৩140. 516 

অর্থাৎ) 51059 +30-7510+200 
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বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হইতে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগে । মিশ্রণটির বিগলনে লবণ 

সাহায্য করে এবং করাতের গুড়া থাকাতে মিশ্রণটি সচ্ছ্দ্র থাকে, জমাট বাঁধিয়! 

গিয়া বিক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে ন|। 

চিত্র ২«শ- _কাবোরাগ্াম প্রস্ততি 

চুল্লী হইতে ধৃসব বাঁ কাল সিলিকন কার্বাইডের স্ফটিক পাওয়া যায়। 
উহাদের গায়ে বহুরকম বর্ণচ্ছট। দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ সালফিউরিক আাপিডে 
ধুইয়া লইয়া উহাদিগকে বিচুণ ও শুদ্ধ করা হয। ইহা খুব শক্ত এবং পালিশের 
কাজে এবং অন্থান্ত বস্ত মস্ছণ করার জন্য কাবোরাগ্াম নামে ইহা বাবহৃত হয়। 

এ উস লস 



ভুতীয় খণ 

ষড়বিংশ আধ্যায় 

কার্বন (অঙ্গারক ) 
সংকেত, 0. পারমাণবিক গুরুত্ব, ১২'০১। ত্রমান্ক, ৬ | 

প্রকৃতিতে প্রচুর কার্বন মৌলাবস্থায় পাওয়! যায়। হীরক, গ্রযাফাইট, কয়লা 
প্রভৃতিতে কারন মৌলিক অবস্থা আছে। কার্ধনের বহুরকম যৌগিক পদার্থও 

প্রকৃতিতে প্রচুর দেখা যায। প্রাণী ও উত্ভিদজগতের অধিকাংশ পদার্থ ই কাধনেব 
যৌগ । জীবদেহের প্রোটিন কাবোহাইড্রেট, স্েহজাতীয় পদার্থগুলি কার্ধনের 

যৌগ, । খনিজ পেট্রোলিবাম, টুণাপাথর প্রভৃতিও কাবনের যৌগ। 

"২৬-১। ক্ষার্বনেল্র বন্দ ভা £ /কাবন বহুরূপী মৌল, স্বতরাং 
উহ! নানা অবস্থাষ থাকিতে পারে । উহার বিভিন্ন বূপভেদেব দুইটি স্কটিকাকার . 

এবং অপরগুলি অনিয়তাকার। ভায়মণ্ড ( হীরক ) এবং গ্র্যাফাইট স্কটিকাকার। 
অশিয়তাকার কারন মোটামুটি পাচ রকমের £-- 

(১) প্রাণিজ অঙ্গার (/511091 ০179:0951) 

(২) উত্ভিজ্জ অঙ্জার (৬/০০৫ ০10002]) 

(৩) ভূস| কয়ল। (19200112010) 

(৭) গ্যাস কাবন (995 09012) 

(৫) কোক (0016) 

বাহ্তঃ এই বিভিগ্ন রকমের কার্বনের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হীরক 
ও ভুসাকয়লার ভিতর কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু সমপরিমাণ ওজনে বিভিন্ন 

প্রকারের কাবন লইয়। যদি জারিত করা হয় তবে সবক্ষেত্রেই কেবলমাত্র কাবন 

ডাই-অল্সাইড পাওয়া! যায় এবং উহার পরিমাণও একই হইয়া থাকে । এক গ্রাম 
ডায়মণ্ড বা কোক হইতে সব সময়েই ৩৬৭ গ্রাম কার্ধন ডাই-অক্মাইভ পাওরা যায় । 

এই বিভিন্ন পদার্থ গুলি যে একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ মাত্র ইহাই 

তাহার প্রমাণ। 
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১৬২ । ভ্াব্ম৩ €হাল্রক্ ১ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ 
( গোলকুণ্ডা ১ ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে হীরক পাওয়া! যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক 

ঘাটির নীচে পাথরের সহিত মিশ্রিত থাকে । খনি হইতে পাথরগুলি তুলিয়৷ আনিয় 
প্রথমে ফেলিয়া রাখা হয়। জলবাযুতে এই সব পাথর খানিকটা ভাউিয় যায় 

পরে উহাকে চুর্ণ করিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চব্বিমাখান টেবিলের উপর 

দিয় প্রবাহিত করা হয়। ভারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের টুকরাগুলি নীচে থিতাইয় 
গিয়া চধ্বিতে আটকাইয়া থাকে, এইভাবে মাটি হইতে হীরক উদ্ধার করা হয়। 
ভারতবর্ষে কোনকোন নদী-তীরস্থ বালুকার সঙ্গে ছোট ছোট হীরক থাকে, এবং 
অনুরূপ উপায়েই উহা সংশুহীত হয়। হীরক স্ষটিকগুলি অগ্ঠতল অথব। 

সমকোণী ষটুতল স্টিকাকারে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্ফটিক গুলি খুবই ছোট 
থাকে, কিন্তু কখন কখন খুব বড় হীরকও দেখ। যায়, যেমন কোহিম্ুর (১৮৬ 

ক্যারাট ), কুলিয়ান (৩০৩২ ক্যারাট ), হোপ (৪৪৫ ক্যারাট ), ইত্যাদি। 

হীরকের ওজন ক্যারাট হিসাবে মাপা হয়, এক ক্যারাট ০২০০ গ্রাম। 
বিশুদ্ধ হীরক অবশ্য অতিশয স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন, কিন্ত প্রায়ই হীরকের সহিত 

অন্তান্ত পদার্থ স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বলিয়। স্বচ্ছ হইলেও উহাব! 

নানাবর্পণের হইয়া থাকে । ঈষৎ হলুদ রংয়ের হীবকই বেশী দেখা যায়। বর 

হীনত! ও ব্বচ্ছতার ছারাই হীরকের মূল্য নিদ্ধীরিত হয়। হীরকের ট্করাগুলি 
কাটিয়া বহুতল করিলে কোণ বৃদ্ধির সঙ্গে উহার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

এইভাবে সাধারণ হীরক বহুমূল্য রত্বে পরিণত হয়। সময় সময় কাল হীরকও 
প1ওয়। যায়, উহাদিগকে কাবনাডে। এবং বোটি (02110278009 &1) 1011) 

বলে। রত্ব হিসাবে ইহাদের কোন দাম নাই। বিচুর্ণ অবস্থায় ইহার] পাথর 

কাটার কাজে অথব1 প'লিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

ময়সঈ1 ১৮৯৩ খুষ্টাব্ডে কৃত্রিম হীরক প্রস্তত করিতে সমর্থ হন। বেছ্যুতিক 
চুল্লীকে ৩০০০* সেন্টিগ্রেত উষ্ণতায় গলিত লৌহে খাঁনিকট বিশ্তদ্ধ অঙ্গার 
দ্রবীভূত কর! হয়। এই উত্তপ্ধ লৌহকে আস্তে আস্তে শীতল করিলে কাবনটুকু 
গ্্যাফাইটরূপে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিলে অধিকাংশ 
কার্বন আয়রণ কার্বাইডরূপে (5৪০) লৌহে ব্রবীভূত থাকে । ময়সী শ্বেততপ্ত 
শৌহকে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে নিমজ্জিত করিয়! দিলেন। উহার বহির্তাগ তৎক্ষণাৎ 
জমিয়া কঠিন হইয়া! গেল এবং অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হইল। এই চাপে 
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খানিকট1 কার্বন খুব ছোট ছোট শ্বচ্ছ স্ষটিকাকার ধারণ করে। ইহাই কৃত্রিম 
হীরক। শীতল হওয়ার পর হাইড্রোক্লোরিক আাসিডে লৌহ দ্রবীভূত করিয়া 
লইলে একটু অবশেষ পড়িয়া থাকে । উহা! হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম স্টিক 
পাওয়া যায়। 

কার্বনের রূপভেদগুলির মধ্যে হীরক সর্ববাপেক্ষ। ভারী, ইহার ঘনত্ব, ৩৫) 

ইহার প্রতিসরাহ্গও খুব বেশী। হীরক তাপ অথবা বিছ্যৎ পরিবহন করিতে 
পারে না। হীরক অত্যন্ত শক্ত এবং হীরকের অপেক্ষা অধিকতর শক্ত বস্ত 

আর নাই। রঞ্জনরশ্মি হীরকের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম কাচ 
প্রভৃতির ভিতর দিয়া! যাইতে পারে না। ইহার সাহায্যেই হীরক ও অন্যান্য 

স্বচ্ছ কাচের পার্থক্য ধরা পড়ে। রাসায়নিক বিকারক ছারা হীরক বিশেষ 

আক্রান্ত হয় না। অক্সিজেনে অত্যধিক উষ্ণতায় অবশ্য ইহ! জারিত হইয়! 

কাবন ভাই-অক্সাইভে পরিণত হয় ও ফুটন্ত পটাসিয়াম ভাইক্রোমেট ও সাঁল- 

ফিউরিক আযামিডে ইহা! ধীরে ধীরে একটু জারিত হয় এবং 009 পাওয়া যায়। 
এরও সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা ইহা! আত্রান্ত হয় £__ 

৪0০095 + 0০755 ৪0) 4+ 2009 

হীরকের ব্যবহার ঃ শক্ত বলিয়া হীরক কাচ এবং অন্যান্য অনেক 
জিনিস কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। হীরকচুর্ণ পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। 
কিন্তু অধিকাংশ ভাল হীরকই রত্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

২৬-২০। গ্রাঢাল্কাইউ ই গ্র্যাফাইট নামটি গ্রীক "গ্র্যাফো” (872০) 
শব হইতে উদ্ভূত [ 2900 অর্থাৎ] ৮/116--যে লেখে” ]1 উহা কাগজে 

দাগ দিতে পারে বলিয়। এই নামকরণ। বস্ততঃ, সাধারণ “সীস পেনসিল” বা 
কাঠের পেনসিলে সীসা নাই, উহার ভিতরে গ্র্যাফাইট কার্বন আছে। 

সিংহল, সাইবেরিয়া, যুক্তরাজ্য ও ইতালীতে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায়। 
-কাল ষট্কোণী স্কটিকাকারে ইহা থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
ইহার চাহিদা এত বেশী যে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে গ্র্যাফাইট তৈয়ারী 

করা হয়। রর 

 &আযীকেজন্ পদ্ধতি”  অগ্রিসহ-ইষ্টক নিশ্মিত একটি প্রকাণ্ড চুল্লীতে 
২৪ 
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বিচুর্ণ কোক এবং সিলিকার (বালু) মিশ্রণ অত্যধিক উষ্ণতায় ভাঁপিত করা 
হয়। বিপরীত দিক হইতে চুলীর ভিতরে গ্র্যাফাইটেরই ছুইটি তড়িৎ-্বার 
প্রবেশ করান থাকে এবং তড়িৎ-বহনের জন্য এই তড়িৎ-দ্বার দুইটির ভিতর 
কয়েকটি দীর্ঘ গ্র্যাফাইট দণ্ড দেওয়া হয়। উহাদের ভিতর দিয়! পরিবর্তী 

বিদ্যৎপ্রবাহ পরিচালিত করা হয়। এইরূপে সমগ্র মিশ্রণটিকে প্রায় 
৪০০০০ সেট্টিগ্রেড পধ্যস্ত উত্তপ্ত করা হয়। বিক্রিয়ার ফলে প্রথমে সিলিকন 

কারাইভ উৎপন্ন হয়, পরে অতিরিক্ত উষ্ণতায় উহা! বিষোজিত হইয়া! যায় এবং 

গ্র্যাফাইট আকারে কার্বন পাওয়া যায় (চিত্র ২৬ক)। 

9105 +50- 510+200 

১$০-97+0 (গ্র্যাফাইট ) 

":4১১এৈূপ অধিক উষ্ণতায় সিলিকন এবং অন্যান্য পদার্থগুলি বাম্পীভূত হইয়া 
ষায়ু:এবং কেবল গ্র্যাফাইট পড়িয়! থাকে। 

চিত্র ২৬ক-_-আ]কেসন পদ্ধতিতে গ্র্যাফাইট প্রস্ততি 

গ্র্যাফাইট গাঢ় ধৃসরবর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। উহার কিন্তু ধাতুর 
মত একটি দ্যুতি আছে। গ্র্যাফাইট বেশ নরম এবং স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বা 

তৈলাক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহার ঘনত্ব ২'২। গ্র্যাফাইট অধাতব হইলেও 
উহা বিদ্যুৎ ও ভাপ বহন করিতে সক্ষম। 

» অক্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে অবশ্ঠ গ্র্যাফাইট পুড়িয়া কার্ধন ডাই-অক্সাইডে 
পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক বিকারক ইহাকে আক্রমণ 

করিতে পারে না। গাঢ় নাইট্রক আসিড, সালফিউরিক আসিভ ও পটাস 



কার্বন ৪৫১ 

ক্লোরেট' একত্র মিশ্রিত করিয়া গ্র্যাফাইট সহ ফুটাইলে উহার কিয়দংশ 
গ্্যাফাইটিক আযাসিডে পরিণত হয়। 

গ্রযাফাইটের ব্যবহার 8 (১) অনেক যন্ত্রে তেল অথবা 'জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
গ্যাফাইটচুর্ণ পিচ্ছিলকারক (10:০8:76) হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

তে) গ্র্যাফাইটের সাহায্যে এখন বড বড খর্পর তৈয়ারী করা হয়। উহারা অত্যধিক উষ্ণতা 
সম্প করিতে পারে। 

(৩) সীস-পেনসিল তৈয়ারী করার জন্য গ্রাফাইট প্রয়োজন হয় । 

(৪) বিছ্রাং-চুলীতে এবং অনেক বিছ্যুৎ-বিশ্লেষণে গ্র্যাফাইট-দও তড়িৎ-দ্বার হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। 

হ ৬৪ 1 জসন্নিঅজভ্াাক্কান্র ক্কার্বন্স 

(১) উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার (কাঠ কয়ল। ) 8/কাঠ আংশিকভাবে পোড়ান হইলে 
উহা হইতে কাল অঙ্গার পাওয়া যাঁয়। ইহাকে কাঠকয়লা বলে__স্পষ্টতঃই ইহ 
উদ্ভিদ-জাত অঙ্গার । যদি স্বচ্ন্দ পবিমাণ বাতাসে কাঠ পুড়িতে দেওয়া হয় তাহা 

তইলে অবস্থ সম্পৃণ কাঠই প্রায় জারিত হইয়! গ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, একটুখানি 
ছাই মাত্র অবশিষ্ট থাকে ৷ সচরাচর কাঠের অন্তধূমপাতনের দ্বারা উদ্ভিজ্জ-অঙ্গার 
প্রস্তুত কর| হর । মাটির ভিতর বড় গন্ত করিয়! উহা! কাঠের টুকরা দ্বার পৃণ করা 

হয়। উপরেও উহ মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়, কেবলমাত্র গ্যাস বাহির হইয়া 
যাওয়ার জন্য একটি পথ রাখ! হয। তৎপর কাঠে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। 

খানিকট। কাঠ পুডিয়া যাষ বটে, কিন্তু উহার উত্তাপে বাকী কাঠ হইতে উদ্ধায়ী 

বস্বসকল বাহির হইয়! আসে এবং কাঠ অঙ্গারে পরিণত হয়। [বর্তমানে আরও 
উন্নত গুণালীতে কাঠের অন্তর্ুঘপাতন করা হয়। আবদ্ধ লোহার বকমন্ত্ে 
কাঠের টুকরা বোঝাই করিয়! উহাকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। বাতাস 
উহার সংস্পর্শে আসিতে পারে না। বকযস্ত্রটর উপরে একটি নির্গষ-নল থাকে, 
সেই পথ দিয়া বিযোজনের ফলে যে সকল উদ্বায়ী বস্তু উৎপন্ন হয় তাহ। বাহির 

হুইয়া যায় এবং বকযস্ত্রের ভিতর অর্জার পড়িয়া থাকে? উদ্বায়ী পদার্থ 

সমূহকে ঠাণ্ডা করিলে উহার খানিকট1 ঘনীভূত হইয়! তরল হয়; বাকী গ্যাস 
সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। তরল পদার্থটুকুর ছুইটি অংশ থাকে--(১) জলীয় 
অংশঃ ইহাকে পাইরোলিগানয়াস আযাসিড বলে। ইহা হইতে যিথাইল 
আযাঁলকোহল, আ্যাসেটিক আযাসিভ, আযাসিটোন প্রভৃতি পাওয়া যাঁয়। 
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(২) আলকাতরার অংশ, ইহা! হইতে ফিনোল জাতীয় মূল্যবান পদার্থ পাওয়া 
যায়। যে গ্যাস ঘনীভূত হয় নাই, উহা জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। কাঠের 
বিধোজিত পদার্থ গুলির মোটামুটি পরিমাণ £ কাঠ কয়লাঁ_২৫%, গ্যাস-_ 
২০%-__-২৫%, জলীয় পাইরোলিগনিয়াস আযাপিড-_৫০%__৫২%, আলকাতরা-_ 
৪%--৫% | 

নারিকেলের মালাও অনুরূপভাবে বাতাসের অন্থপস্থিতিতে অস্তধূমপাতন 
করিলে অনিয়তাকার অঙ্গারে পরিণত হয় । ; স্বল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ উত্তিজজ-অঙ্জার 

প্রয়োজন হইলে চিনির অন্তরধমপাতনদ্বারা তৈয়ারী করা হয়। অতিরিক্ত 
উষ্ণতায় চিনি বিযোজিত হইয়া যায়। 

0১,50২, -120+117,0 

গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড দ্বারাও চিনি হইতে এরূপ কার্বন পাওয়া 

যায়। € পৃষ্ঠ ৪২৪ ) ২ 

উদ্ভিজ-অঙ্গার কালো অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। কিন্তু পদার্থাট সরক্ধ, 
ফলে ইহার অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু থাকে । সেইজন্য জল অপেক্ষ। ভারী 

হওয়া সত্বেও ইহা জলে ভাসে। ইহার ঘনত্ব ১*৪-১*৯। ইহার বিদ্যুৎ ব 
তাপ বহন ক্ষমতা মোটেই নাই। 

গ্যাপীয় পদার্থগুলি অনেক সময় কঠিন বস্ত্র গাষে আসিয়া! জড়ীভঁত হউম্মা 
থাকে। এই গ্যাসগুলি বস্ততঃ কঠিন পদার্থে দ্রবীভূত হয় না, কিংবা অভ্যন্তরেও 
প্রবেশ করে না, কেবলমাত্র পুষ্ঠদেশে আকুষ্ট হইয়া লাগিয়া! থাকে । এই প্রক্রিয়াকে 
বৃহির্ধতি (25050110000) বলে। 

গ্যাস ছাড়াও এই সকল কঠিন পদার্থ কোন দ্রবণ হইতে ভ্রীবটিকে বহি 
করিয়া রাখিতে পারে । বহির্ধতিতে অবস্থানগত সংযোগ ঘটে বটে, কিন্তু কোন 

রাসায়নিক সংযোগ হয় না। কাঠ-কয়লার বহির্ধতি-ক্ষমতা খুব বেশী। ভিন্ন 

ভিন্ন গ্যানকে উহ| বিভিন্ন পরিমাণে বহিরধৃতি করিয়া রাখে । যেমন এক ঘনায়তন 

নারিকেলের অঙ্গারে, ০* ডিগ্রী উষ্ণতায় ও প্রমাণ চাপে আমোনিয়া--:১৭২ 

পনায়তন, কার্বন ডাই-অক্সমাইড--৬৮ ঘনায়তন, ইথিলীন--৭৫ ঘনায়তন ইত্যাদি 

পরিমাণ গ্যাস বহির্ধৃত হইয়া থাকে । 
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এরুটি সহজ পরীক্ষা দ্বারাই কাঠ-কয়লার বহিধু'তি বুঝা যাইতে পারে । 

পরীক্ষক ৪ পারদের উপরে একটি টেষ্ট-টিউবে থানিকটা আমোনিয়া লও। এক টুকরা 
কাঠ-কয়লা বেশ উত্তমরূপে গরম করিয়া পারদের ভিতর দিয়! গ্যাসের 
ভিতর প্রবেশ করাইয়া! দাও ( চিত্র ২৬খ )। 

কয়েক মিনিটের মধে)ই দেখা যাইবে গ্যাসটি অন্তহিত হইয়া সম্পূর্ণ 
নলটি প্রায় পারদে পূর্ণ হইয়! গিয়াছে । কার্ধনের বহির্ধৃতির ফলেই ইহ! 

নারিকেলের অঙ্গার যদি অল্প একটু বাতাসে বা! চ্টীমে ৮**-৯*০০ 

সে্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয় তবে উহার বরিধিতি-ক্ষমতা 
অনেক বৃদ্ধি পায়। উহাকে “সক্রিয় অঙ্গীব' (900৮০ ০02:০091) 

বলে। গ্যাস মান্ছে (04571725851) ইহা ব্যবহাত হয়। অন্যান্য 

কার্বন হইতেও “সক্রিয় অঙ্গার" পাওয়া যায়। কাঠের গুঁডা বা ধানের চিত্র ২৬খ-_কাঠ- 
খোসাও ব্যবহ'ত হয় । কয়লার বহির্ধতি 

কঠি-কয়ল! বাতাসে পুড়িয়া কাধন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। অধিক 

উষ্ণতায় ইহ। বিজারকের কাজ করে। কোন কোন ধাতব অক্মাইডকে ইহ! 

ঈরিজারিত করিয়া ধাতুতে পরিবন্তিত করে, 
0৮0 + 0০75 0%+ 0০0) 

কাঠ-কয়ল1 অবশ্থই জালানী হিসাবেও বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়. 

(২) প্রাণিজ অঙ্গার 2 /জীবজন্তর হাড়ের ছোট ছোট টুকরা প্রথমে 
জলে ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে উহার চবি দূর হয়। তৎপর এই হাড়গুলি 
বাতাসের অবর্তমানে অন্তধৃমপাতন করা হয়। উদ্ধায়ী পদার্থগুলি গ্যাস হইয়া 
বাহির হইয়া যায়। এই গ্যাস ঘনীভূত করিয়া] “বান-অয়েল” 0307 ০11) ও 

অন্তান্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। হাড়গুলি ঘন কালে! একটি অনিয়তাকার চূর্ণ পদার্থে 
পরিণত হয্স। ইহাই খনিজ-অঙ্গার। ইহার আর একটি নাম বোন-ব্ল্যাক 
(13010601501) । ইহাতে অবশ্য থে পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফসফেট মিশ্রিত 

থাকে। (এই উপায়ে রক্তের অন্তরমপাতন করিলেও এঁরপ কালো অঙ্গারচুণ, 
পাওয়া যায়) 

(প্রাণিজ-অঙ্গারেরও বহিধৃতি-ক্ষমতা খুব বেশী । শর্করা-শিল্পে এই জন্য উহার 
প্রয়ৌগ করা হয় । আখ হইতে যে চিনির রস পাওয়! যায় ঘন অবস্থায় উহ! লাল 
বা! তামাটে রঙের থাকে । উহার রঙ দূর করার জন্য প্রাণিজ-অঙ্গার মিশাইয়া 

ছাঁকিয়। লওয়! হয়। তাহাতে চিনি সাদ হয়। কুইনাইনের দ্রবণ বা নীল রঙের 
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জলীয় দ্রবণে প্রাণিজ-অঙ্গার মিশাইয়। ছাকিয়৷ লইলে দ্রবণ হুইতে দ্রাবগুলি 
অন্তহিত হইয়া যায়। 

/হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের সাহায্যে প্রাণিজ-অঙ্গারের ফসফেট দ্রবীভূত 
করা পৃথক করিলে খুব কালো কার্বন পড়িয়া থাকে-_ উহাকে আইভরি ব্ল্যাক ' 

(05০01: 01901) বলে) 

(৩) ভূস কয়লা ঃ তাপিন তেল, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, বেনজিন 

প্রভৃতি জৈব-জাতীয় যৌগ (যাহাতে কার্নের পরিমাণ সমধিক ) অনতিরিক্ত 

বাষ্ুতে পোড়াইলে এক প্রকার কালো ধুম নির্গত হয। ঠাণ্ডা কোন দেওয়ালে ব। 
পাত্রের গায়ে উ51 জমিয়া ঝুল বা ভুসার হুষ্টি করে। ইহাই ভুসা কয়ল।। ইহ 
অনিয়তাকার ও খুব স্মক্ষ্ম বিচুর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইহার রং খুব কালো । 

ভুনা কযলা ক্লোরিণ-গ্যাসে উত্তপ্ণ করিযা অনেক সমর বিশ্বদ্ধতর করা হয়। 

ছাপার কালিতে ইহ| সর্বদা ব্যবহৃত হম। কালে! রঞ্ক হিনাবে ইহ। জুতার 
কালি' প্রভৃতিতে প্রয়েেজন হয। সাইকেলের রং ও পালিশেও ইত দেওয়! হয়। 

(8) কোক কয়ল। ও গ্যাস কার্বন 2 প্রক্ষতিতে যে কয়লা পাওয়া যায় 
উহাতে কাবনের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ মন্যান্য জৈব-জাতীয় যৌগ মিশ্রিত থাকে । 
লোহার বকযস্ত্রে অথব। অগ্নিসহ ইটের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে করলার অন্তরধুমপাতন করা 

হয়। ইহার ফলে দৈব-জাতীয় যৌগসমৃহ বিষে।ছিত হইয়! যায এবং সমস্ত উদ্ধায়ী 

পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। বকষস্ত্রে যে কালে! অন্তদ্ধারী কাবন পড়িয়। গ।কে 

তাহাকেই কোক-কয়লা বলা! হয়। অত্যধিক উষ্ণতায় অন্তধূমাতন করিলে 
হার্ডকোক (79: ০০16) পাওয়। যায়। ইহা ধাতু-নিষ্ষাশনে প্রয়োজন হয়। 

অপেক্গান্কত কম উষ্ণতার অন্তর্ুমপাতনের ফলে যে কোক পায় যায় উহ। 
সফ্ট-কোক (5০: ০০1)। _উহা সাধারণু রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এক গ্রাম 

কোক পোড়াইয়৷ যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যায় উহাকে কোকের তাপ-উতৎপাদনী 
শক্তি বল! হয়। ইহার উপরেই কোকের মূল্য নির্ভর করে। 

কয়লার অন্তধূমপাতনের সময়ে বকযসত্রের উপরের দ্রিকে অপেক্ষারুত শীতল 
স্থানে খানিকট! কার্বন উদ্ধপাতিত হৃইয়। জমিয়| থাকে । এই শক্ত, কালে কঠিন 
অঙ্গার গ্যাস-কার্বন নামে পরিচিত । ইহার ঘনত্ব, ২৫৫। ইহা তাপ ও 

বিদ্যৎপরিবাহী। তড়িৎ্-বিগ্লেষণে তড়িত্ঘার রূপে ইহার বহুল প্রয়োগ 

আছে--বিশেষ্তঃ যে সকল ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের ফলে কোন হালোজেন উৎপন্ন হয়। 
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অনেক ব্যাটারীভে. ক্যাখোড, রূপে এবং আর্ক-দীপের তড়িৎ্-দার হিসাবে "গ্যাস. 
কার্বন ব্যবহত হয়। 

হ৬-৮। অঙ্গল্পেল্স ল্রাসান্রন্িক শুম্গ্র £ কার্ধনের রাসায়নিক 
সক্রিয়তা৷ অপেক্ষাকৃত কম। অধিকতর উষ্ণতায় কার্বন অঞ্সিজেন বা বাতাসে 

পুঁড়িয়া কার্বন ডাই-অক্মাইডে জারিত হয় । সালফার নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের 
সহিত উহা! অধিক উষ্ণতায় সংযুক্ত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ স্ষ্টি করে.:-_ 

0০+25-1055 [কার্বন ডাই-সালফাইড ] 

20457 0 [ সায়ানোজেন ] 
2045. হা [5 [আযসিটিলিন ] 

উত্তপ্ত ক্যালসিয়াম, আলুমিনিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়! কার্ধন 
ধাতব কার্বাইড উত্পাদন করে £-- 

(52 + 20০- 002) 317+ 07 17080 

লোহিত-তপ্ত অঙ্গার ষ্টাম বিযোজ্িত করে এবং অধিক উষ্ণতায় অক্সিজেন 

 যৌগসমূহকে বিজারিত করে £__ 
€+171909-0০6+ 175 

17590) +30০-০21764+ 3600) 

2112590)£ + 07 0005 + 25005 + 21350) 

9৯১০ +405 ি৪১১+4009 ইত্যাদি 

গাঢ় নাইট্রক আসিড ও পটাস ক্লোরেটের সহিত কার্ধন-চুর্ণ ফুটাইলে উহ 

হইতে মেলিটিক আসি, 0900০90)7)5 পাওয়া বায। 

কার্বনের অক্সাইডদ্বয় 
কার্বনের ছুইটি অক্সাইড আছে--কাবন ০০০০ 0০05 এবং কার্বন- 

মনোক্সাইড, 001 

২৬-৬। ক্ার্ধম্ন ভাই-জন্সাউত্ড ঃ পরিমাণে সামাগ্য হইলেও 
. কার্বন ভাই-অক্মাইভ বাতাসের একটি অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপাদান । 
বাতাসে ইহার পরিমাণ মাত্র শতকর1 ০**৩ ভাগ। জীবজন্তর নিঃশ্বাস হইতে 

এবং কাঠ, খড় প্রভৃতি জৈবজাতীয় পদার্থের জারণের ফলে বামুতে কাধন ভাই- 
অক্সাইড সঞ্চারিত হয় এবং এই কার্ধন ভাই-অক্সমাইডের সাহায্যেই উত্ভিদ 

জগতের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি বজায় থাকে । কোন কোন প্রন্রবণের জলের সহিত 
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কার্ধন ডাই-অক্াইভ বাহির হইতে দেখা যায়। জাভা ও ইতালীর কোন কোন 
অংশে ভূগর্ভ হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট কার্বন ডাই-অক্মাইভ নির্গত হয়। 

২৬-৭। শুপর্ভভ্ি  ্ন্যাক্ক্রেউক্্রী সক্কৃভ্ভি ঃ ধাতব কার্বনেট 
লবণের সহিত খনিজ আ্যাসিডের বিক্রিয়ার সাহায্যে কার্ধন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত 

করাই সাধারণ রীতি । সমস্ত কার্বনেটই আাসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কার্বন 
ডাই-অক্সমাইভ উৎপন্ন করে । যথা £__ 

[15003 +21701 7 15019 + 796) + 0092 

[92008 + 75১04 _ ৪৪১০ + [7250 + 00৪ 

000৯ + 203 -৮১(0৪)5+ 5০0 + 005 ইত্যাদি। 

সাধারণতঃ মার্বেল-পাথরের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক আসিড যিশাইয়। 
কার্বন ডাই-অক্মাইড তৈয়ারী করা হয়। খানিকট। ছোট ছোট মার্ধেলের টুকরা 
একটি উলফ-বোতলে লইম্না উহার মুখ ছুইটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করা হয়। একটি 

কর্কের ভিতর দিয়! একটি দীর্ঘনাল-ফানেল 

| এবং অপরটিতে একটি নির্গম-নল থাকে। 

দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়! লঘু হাইড্রো- 

ক্লোরিক আযাসিড দেওয়া হয়। আযাসিভ 

মাবেল পাথরের সংস্পর্শে আসিলেই বিক্রিয়া 

আরম্ভ হয় এবং উৎপন্ন কার্বন ভাই-অক্সাইড 

. গ্যাস নির্গঘ-নল দিয়া বাহির হইয়া থাকে । 
ভি 5 ইহা! বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী এবং 

চিত্র ২৬গ-_কার্ধন ডাই-অক্সাইভ বায়ুর উদ্ধভ্রংশের ছারা গ্যাসজারে ইহ! সঞ্চয় 

তি করা হয় (চিত্র ২৬গ)। 
0৪00৯+21301- 0801, + ১0 + 005 

সালফিউরিক আযাসিডের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া গ্যাসটিকে শুফাবস্থায় 

পারদের উপর সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। 

এই প্রস্তুতিতে সালফিউরিক আযাসিড ব্যবহার করা সমীচীন নয়, কেননা 
গ্রথমতঃ খানিকটা বিক্রয় হওয়ার পরই উৎপন্ন অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফেট 

মার্বেলের উপর জমিয়৷ বিক্রিয়াটি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রয়োজনান্রূপ (৫০0৪ 



কার্বন ভাই-অক্মাইভ ৪৫৭ 

পাওয়ার জন্য বিপ-যস্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়। উহার মধ্য-গোলকে মার্বেল 
পাথরের টুকরা থাকে এবং উপরে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আাসিড দেওয়া হয়। 

(২) সোডিয়াম বাই-কারনেট উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়! কার্ধন 
ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হ্য়। বিশুদ্ধ কার্বন ভাই-অক্সাইড পাওয়ার ইহাই 
প্রশস্ত উপায় । 2৪008 7 ৪5008 + 50 + 002 

(৩) ক্ষার-ধাতুর কার্বনেট এবং বেরিয়াম কার্বনেট ব্যতীত অন্যান্ত সমস্ত 
কার্বনেটই উত্তাপে বিযোজিত হইয়া যায় এবং কার্বন ডাই-অক্মাইড পাওয়া যায়। 
চুণাপাথরই এইজন্য বেশী ব্যবহৃত হয় £_02005 » 080 + 005 

(৪) কার্ধন (কোক ইত্যাদি) এবং অনেক রকম জৈব-জাতীয় যৌগ (কাঠ, 

খড়, তেল প্রভৃতি ) স্বচ্ছন্দ বাতাসে পোড়াইলে সর্বদাই কার্ধন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন 
হয় £--0০+0)%- 002 

(৫) উৎসেচকের সাহায্যে চিনির কোহলজাতীয় সমন্ধানের ফলেও 

(91০010110 161079100000) কাবন ডাই-অক্সাইডের উদ্ভব হইয়া থাকে £-_ 

0, ১০০20517013 +2005 
( গ্লকোজ ) ( কোহল ) 

২২৬৬৮ । ক্ষার্বম্ম ভাই-ক্সাহডেল্র শ্রম 2 

(১) কার্ন ডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি মুদুত্রাণ এবং 

একটু অশ্-স্বাদ আছে। ইহার ঘনত্ব, ২২। চাঁপ-বৃদ্ধি করিয়া সহজেই এই গ্যাসটিকে 
তরল করা যায়। ্টীলের সিলিগ্ডারে অতিরিক্ত চাপে তরল কার্বন ডাই- 

অক্সাইড রাখ! হয় এবং হিমায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কার্ধন ডাই-অক্সাইডকে 

সহসা বাম্পীভূত করিতে গেলেই উহার খানিকটা জমিয়া কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডে 
পরিণত ₹য়। কঠিন কার্ধন ডাই-অক্সাইভ সাধারণ চাপে ও উষ্ণতায় রাখিলে 
উর্ধপাতিত হইয়া সোজান্থজি গ্যাসে পরিণত হয়। কঠিন কার্বন ডাই-অন্সাইড 

আজকাল হিমায়ক-রূপে প্রচুর ব্যবহার হইতেছে । ইহাকে “শুকনো বরফ” 
00: 1০০) বল! হয়। ইথারের সহিত কঠিন কার্বন ভাই-অক্সাইভ মিশ্রিত 

করিলে - ৮০০ সেন্টিগ্রেড পর্য্যস্ত উষ্ণতায় নামিয়। যাওয়। সম্ভবপর । 

(২) কার্ধন ডভাই-অক্সাইড নিজে দাহ নয় এবং অপর কোন বস্ত্র দহনেও 

সহায়ক নয়। এই জন্য ছোট ছোট অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণ করিতে প্রায়ই কার্ধন 
ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হ্য়। অগ্সি-নির্বাপক যত্ত্রগুলির মধ্যে একটি কাচের 
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বোতলে সালফিউরিক আাসিড থাকে এবং বাকী স্থানাটি সোডিয়াম কার্নেটের 
গাঁ ভ্রবণে পূর্ণ থাকে । প্রয়োজনকালে বাহির হইতে একটি শ্প্রিংয়ের সাহায্যে 
ভিতরের কাঁচের বোতলটি ভাঙিয়া ফেল হয়। আসিড সোডার সংস্পর্শে 

আসিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রচুর 005 উৎপাদন করে । জল ও গ্যাসের মিশ্রণ অতঃপর 
বেগের সহিত যন্ত্রের মুখ দিয়া বাহির হইয়! আসে । আগুনের উপর উহা! নিক্ষিপ্ত 
করা হয় এবং এই ভাবে অগ্রিনির্বাপণ করা হয়। তেল বা পেট্রোলের আগুন 

নিভাইতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে ফটকিরি ও সোডিয়াম বাই-কার্ধনেট থাকে 
এবং তাহা হইতে ফেনাধুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয় £-_ 

/১15(505)5 + 0৪৮00572410 7)১ + 3৪১২০: + 6005 

(৩) কাবন ডাই-অক্মাইড দহন সহাধক না হইলেও জলন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা 

পটাসিয়াম এই গ্যাসে যথারীতি জলিতে থাকে । উভার কারণ, পটাসিয়াম বা 

ম্যাগনেসিয়াম দহন-কালে উচ্ণত। অত্যন্ত বুদ্ধি পা এবং তাহাতে কাঁধন ভাই- 
অক্সাইড বিযোজিত হইয়। অক্সিজেন উৎপন্ন হয। এই উৎপন্ন অক্সিজেন-সাহায্যে 

ম্যাগনেসিয়াম জলিতে থাকে । দহন্র ফলে 005 হইতে কালো কাবন পাওয়! 

ষায়। কার্ধন ভাই-অক্সাইড যে কারৰনের যৌগ ইহাই তাহার প্রাণ । 
20+ 005 52150) + 0 

কা + 3005721500৯ +0 

কারন নডাই-অক্স(ইডের কোন বিষক্রিখ। না, কিন্তু উহাতে জীবজন্ত থাকিলে 
অক্সিজেন অভাবে শ্বাসকাধ বন্ধ হইয়া মার। যায় । 

(৪) সাধারণ অবস্থায় কার্বন ডাইউ-অক্সাইড জলে প্রায় সমারতন পরিমাণে 
দ্রবীভূত হয়। কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করিয়। উভ্তার ভ্রাব্যতা৷ যথেষ্ট বাড়ান যায়। 

অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ কাবন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিয়াই 
বাতান্বিত জল সোডা, লেমনেড প্রভৃতি তৈয়ারী হয । 

(৫) কার্ধন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রব্ণটি অস্র-জাতীয়। উহা নীল লিটমাসকে 

ঈষৎ লাল করিয়৷ দেয়। ইহার কারণ, কাবন ডাই-অক্সাইড জলের সহিত 

যুক্ত হইয়! কার্বনিক আমিড নামক স্ব অস্্ উৎপন্ন করে-_ 

| [50 + 005» 2008 

এবং এই জন্য কার্বন ডাই-অক্মাইডকে অনেক সময় কার্ধনিক আসিড গ্যাসও 
বলা হয়। 
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কেবল জলীয় দ্রবণেই কার্ধনিক আাসিড থাকে । জল হইতে পৃথক করিয়া 
বিশুদ্ধ কার্ধনিক আযাসিড প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জলীয় ভ্রবণে 
আযাসিডের সমস্ত গুণই বিগ্ধমান থাকে । কার্ধনিক আাসিড ছিক্ষারী অক এবং 
উহ] হইতে ছুই প্রকার লবণের উৎপত্তি হয়___বাই-কারনেট ও কার্বনেট। 

[5008 -27+4+008-- 

[7200৪ + 20017 _ ৪70 0০0)৪ + 1790) 

[75005 +2%0017.- ৪2005 + 21120) 

কার্ধনিক আ্যাসিড মৃদু অস্ন এবং অতি সহজ বিযৌজিত হইয়া 005 গ্যাসে 
পরিণত হয় বলিয়া কার্ধনেট বাঁ বাই-কার্ণনেট লবণ যে কোন তীব্র অগ্ন দ্বারা 

আল্রান্ত হয় এবং 005 উৎপাদন করে । 

৮৬) পূর্বেই বল। হইয়াছে, কার্ধন ডাই-অক্সাইড অস্্-জাতীয় অক্সাইড । বিভিন্ন 
ক্ষার-দ্রবণ উহাকে শোষণ করে এবং উহার সহিত ক্রিয়া কিয়! কার্বনেট বা বাই- 
কার্বনেট লবণ উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ চুণের জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে 

অদ্বণীয় ক্যালপিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্বচ্ছ চুণের জল ঘোলাটে 

হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সর্বদ| কাবন ভাই-অক্সাইডের পরীক্ষ। কর] 
হয়। 

02(0917)০ + 0০095 7 0০%6০0০$ + 1726) 

কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ কাবন ডাই-মক্সাইড গ্যাস যদি ত্রমীগত চণের 

জলে পরিচালিত কর। হয়, তাহা হইলে ক্যালসিয়াম কাধনেট ক্যালসিয়াম 

বাই-কার্ধনেটে পরিণত হইয়া! যায়। ক্যালপিয়াম বাই-কাবনেট জলে ত্রবণীষ, 

সুতরাং ঘোলাটে চুণের জল আবার স্বচ্ছ হইয়] পড়ে। এই ত্রবণ ফুটাইলে আবার 
০০0০)৪ পাওয়া যায়। 

05005 "র,0+ 0০১ 09700,), 
 ০৪(দ০০১),-0৪০০,+0০0৯+7,0 

১. (9১ "লোহিততপ্ত কার্বন, অথব| উত্তপ্ত জিস্ক, আয্রণ-চুর্প্রত্ৃতির দ্বারা কার্বন 
ডাই-অক্মাইড বিজারিত হইয়া! কাৰন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। 

€০0)৪ +0০-200 

00)2 + 207 20609 + 0০0) 

উত্ভিদূ-জগৎ বায়ু হইতে 00 গ্রহণ করে। বুধ্যালোকে ক্লোরোফিল নামক 



৪৬৩ মাধ্যমিক রসাক্নন বিজ্ঞান 

প্রভাবকের সাহায্যে কার্ধন ভাই-অক্সাইভ বিজারিত হইয়া শর্করা জাতীয় পদার্থে 
পরিণত হয় এবং অক্সিজেন নির্গত হয় । 

60০09 +5ন্ল80 7 ০৪০0৯ +605 

২৬-৪৯। কার্বন ভাই-অক্সাইডের ব্যবহার £ সমস্ত উত্ভিদ-জগতের বৃদ্ধি ও 
অস্তিত্বের জন্তা কার্ধন ডাই-অক্সাইডের একান্ত প্রয়োজন। হিমায়করূপে আজকাল প্রচুর পরিমাণ 
কঠিন কার্ধন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। অগ্নিনির্বাপণের কাজে এবং বাতান্বিত জল প্রস্তুত করিতে 

কার্বন ডাই-অক্সাইডেব প্রয়োজন । সোডিয়াম কার্ধনেট প্রস্তুত 
করিতেও কার্বন ডাই-অল্লাইড প্রয়ে।জন হয় । 

চি. 

/ কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়ভন-সংযুতি 
ও সঙ্কেত ঃ সালফার ডাই-অক্সাইডের আয়তন- 
সংযুতি-নির্ঁয়ে ষেরূপ গ্যাসমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, 

সেইরূপ যন্ত্রের সাহায্যেই কার্বন ডাই-অক্সাইডের 

আয়তন-সংযুতিও নিদ্ধীরিত হয় (চিত্র ২৮ঘ)। 
অংশাঞ্চিত একটি ঢা-নলের একটি প্রান্ত গোলকের 

আক্তি-বিশিষ্ট করির1! লয়! হয়। এই গোলকের 

কাচের ছিপির ভিতর দিয়! দুইটি শক্ত কপারের 
তার ভিতবে প্রবেশ করান থাকে । একটি তারের 

শেষে গোলকের মপ্যস্থলে একটি ছোট চামচে থ'কে । 

চিত্র ২৬ঘ-_:00,-এর. . একটি সক প্লাটিনাম-তারের কুগুলী দ্বার এই চামচেটি 
সংযুতি-নির্ণর কপারের অপর তারটির সহিত সংযুক্ত করিয়। দেওয়া 

হয়। চামচের ভিতর একটুখানি বিশুদ্ধ কারন-চুণ লওয়া হয়। [-নলের অপর 

বাহুটির নীচের দিকে একটি ্পকক থাকে । 10-নলটি প্রথমে পারদে ভরিয়া 
লওয়া হয়। অতঃপর পারদের উপরে, সম্পূর্ণ গোলকটি এবং 0-নলের কিরদংশ 
বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। দুইটি বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া 
ভিতরের অক্সিজেনকে বাহিরের বায়ুচাপে রাখা হয়। অতঃপর কপারের ত'র 

দুইটির বাহিরের প্রাস্তদ্বয় একটি ব্যাটারীর সহিত জুড়িয়৷ দেওয়া হয়। তড়িৎ- 
প্রবাহের ফলে সক প্রাটিনাম তারের কুগুলীটি লোহিততপ্ত হইয়া উঠে। এই 
তাপে চামচের অঙ্গার-ুর্ণ অক্সিজেন সহযোগে প্রজলিত হইয়া কার্ধন ডাই-অক্মাইডে 
পরিণত হয়। বিক্রিয়াঁশেষে যন্ত্রটিকে ব্যাটারী হইতে মুক্ত করা হয় এবং শীতল 
করিয়া উহাকে পূর্বতন উষ্ণতায় ফিরাইয়া আনা হয়। উভয় বানথতে পারদ 



কাবন ৪৬১ 

সমতল করিলে দেখা যায়, কার্বন ডাই-অল্লাইভ উৎপাদনের ফলে গ্যাসের 
'আয়তনের কোন তারতম্য ঘটে নাই। অথচ খানিকটা অক্সিজেন ব্যয়িত হইয়াছে, 

এবং তৎপরিবর্তে কার্ধন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হইয়াছে, আয়তনের কোন হাস- 
বৃদ্ধি হয় নাই । সুতরাং ব্যয়িত অক্সিজেন এবং উৎপন্ন 005 গ্যাসের আয়তন: 

সমান । অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অস্মাইডে সমায়তন পরিমাণ অক্সিজেন আছে । 

সন্ত 2 দেখ যাইতেছে, 

% ঘনসেন্টিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে % ঘনসেট্িমিটার অন্িজেন থাকে । 
“৩ খন"***১১*১০০০০০১০০৩৩৩০০০৯৪৯৪৩৪৪৪০০০০০ ১০০০০৯০৬০১৩ ৪৩৩৩১৬৪৭৩৬৩ ৪৬৩ক০৩৪৪৪৭৮০৩৬৩৪৪৬ক৪৪৪৩৬৪৪৪৯ 

আযাভোগাড্রে। প্রকল্পানুষায়ী, মনে কর প্রতি ঘনসেট্টিমিটার যে কোন গ্যাসের উক্ত অবস্থায়, 
অণুসংখা 5 । 

', হ॥ সংখ্যক কার্বন ভাই-অক্সাইড অগুতে 0 সংখ্যক অক্সিজেন খু থাকে, 

অতএব, ১টি:****০০০০০৭০৩০৪০৭০ত০০০০০, ২টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে, 

*, এই দ্বিযৌগিক পদার্থের সঙ্কেত ধরা যাইতে পাবে, 0,05৪ 
তাহা হইলে উহ্হাৰ আণবিক গুকত্ব হইবে, % €১২+২১৫১৬। 

কিন্তু, কাবন ডাই-অক্সইডের ঘনত্ব ২২, 

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব, ২ ২২- ৪৪ 

"১. 7৮১৫১২+২ ৮১৬৪৪, অর্থাৎ £₹-১। 

স্থতরাং, কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত হইবে, ০051 

১. ৮৯৬৯০ । ক্ষার্থন্ন ভাউ-জস্রমাউডেল্ল ওজ্ন্ম-্নহয্গুভি 2 
একটি পার্সেলীন বোটে অল্প একটু বিশুদ্ধ অঙ্জারচুরণণ ওজন কর! হয়। কোটটি 
একটি মোটা কাচের নলের ভিতরে এক প্রান্তে রাখা হয় এবং সেই নলটির বাকা, 
অংশটি কপার অক্মাইডে পূর্ণ থাকে । নলটির ছুইটি মুখ ককদারা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। গ্যাস চলাচলের জন্য এই ছুই কর্কের ভিতর দুইটি সরু নল লাগান 
থাকে। যেদিকে কাবন-পূর্ণ বোটটি থাকে, সেইদিক হইতে শ্্ষ এবং পরিশুদ্ধ 
অক্সিজেন গ্যাস ভিতরে পরিচালন কর] হয়। এই অক্সিজেন ভিতরের বামুকে 

অপর দিক দিয়া বাহির করিয়া দেয়। একটি ছোট বালব কষ্টিক পটাস দ্রবণে 
আংশিক পুর্ণ করিয়া ওজন করা হয় এবং উহাকে নির্গম-নলের সহিত জুড়িয়া 

' দেওয়া হয়। অতঃপর বড় নলটিকে একটি চুল্ীতে উত্তপ্ত কর! হয় এবং অক্মিজেন 
প্রবাহ চলিতে থাকে । কার্বন পুড়িয়া কার্ধন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় 



৪৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অক্সিজেন দ্বারা চালিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইভ আসিয়া পটাস বালবে প্রবেশ. 
করে এবং উহাতে বিশোধিত হইয়া থাকে। এইভাবে সম্পূর্ণ কার্বন উহার 

চিত্র ২৬৬- কাবন ডাই-অক্স।ইডের ওজন-সংযুতি 

অক্সাইডে পরিণত করিয়া বালবে সংগ্রহ কর] হয়। যদি কোন কার্বন মনোক্সাইড 

হয় তাহা হইলে উহাকে ডাই-অক্সাইডে জাবিত করার জন্ত নলে কপার অক্সাইড 

দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াশেষে চুলীটি নিভাইয়া৷ দেওয়া হ্য, কিন্তু শীতল না হওয়া 
পর্য্যন্ত অক্িজেন-প্রবাহ চলিতে থাকে । অতঃপর বালবটি খুলিয়া উহার ওজন 

লওয়! হয়। উহার ওজন বৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন কার্ধন ভাই-অল্সাইডের পরিমাণ 
জানা যায়। 

গণনা £ পর্সেলীন বোটেব ওজন -ঘ; গ্রাম 

কাবন-সহ পর্সেলান বোটেন ওজন - কঃ গ্রাম 

পরীক্ষার পৃর্ধ্বে পটাস-বালবের ওজন. ৮, গ্রাম 

পবীক্ষার পরে পটাস-বালবেব ওজন -”*« গ্রাম 

** কাবনের ওজন 7 আঃ - রং গ্রাম। 

এবং উৎপন্ন কাবন ডাই-অক্সাইডের ওজন +-_/5 গ্রাম। 

স্গতরাং (০-দ/) গ্রাম কার্বনের সহিত দেো+- এ) _ (১৮১) গ্রাম অক্সিজেন মিলিত 

হইয়াছে । সর্বদাই দেখ! ঘায়, কাধন ও অক্সিজেনের ওজনের এই অনুপাতটি ;_ 
কাধন : অকিজেন-০১ : ২৬৭ 

অর্থাৎ, কাবন ডাই-অক্সাইডে, মৌল দুইটির পরমাণু-সংখার অনুপাত , 
ৃ ১ 8:65 ৫ ০ :0 ক [ "0755১২075১৬ ] 

০০৮৩ ১৬৬০১ :২ 

« কার্বন ডাই-অল্লাইডের স্থল সন্কেত হইবে 0021 

মনে কর, উহার আণবিক সন্কেত [005]. 

তাহা হইন্পে, উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, & ১১২+২৮ ৮ ১৬। 



কার্ধন মনোক্সাইড ৪৬৩ 

কিন্তু উহার ঘনত্ব ২২, অতএব উহার আণবিক গুরদ্হ- ৪৪ 

৮৯১২৭২৮৮১৬০ ৪৪ ২ অর্থাৎ ৮১ 

*"* কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত, 0091 

নর (2৬:১৯ | ক্াবন্ন সক্মোল্রাহড্ড। 00 সাধারণ অবস্থায় 
প্রকৃতিতে কার্বন মনোক্সাইড প্রায় দেখাই যায় না । আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত 
গ্যাসে খুব অল্প পরিমাণ কার্নন মনোক্সাইড থাকে ।. কোল গ্যাস, ওয়াটার 

গ্যাস, প্রতিউসার গ্যাস প্রভৃতি গাসীয় জালানীতে অবশ্ঠ কার্বন মনোক্মাইভ 
থাকেই। 

প্রস্ততি $ (১) প্রায় ১০০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত কার্বনের 

উপর দিয় ধীরে ধীরে কাবন ডাই-অক্মাইড গ্যাস প্রবাহিত করিলে উহ কার্ধন 

মনোক্সাইডে পরিণত হয় ঃ-- 005+ 0-200 

(২) অনতিরিক্ত বাতাসে ব। অক্সিজেনে কার্বন বা কয়ল পোড়াইলে কার্ধন 

মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় £-_ 20+02 5200 

শুধু কার্বন নয়, অন্তান্ত অনেক জৈবজাতীয পদার্থও এবপ অপ্রচুব বাতাসে পোডাইলে কার্বন 
৯ ন:নাক্সাইড পাওয়া যায়। কয়লা পোডানব সময প্রায়ই উহ।াব উপরে একটি ঈষৎ নীল শিখা দেখা 
যায়। উহ। কার্বন মনোক্সাউডের প্রজ্জলন-জনিত। 

(৩) জিঙ্ক অক্সাইড, আযরণ অক্মাইভ প্রভৃতি কোন কোন ধাতব অক্মাইড 
অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিরা উত্তপ্ত করিলে উহার বিজারিত হইয়া যায় 
এবং কাধন মনো ক্সাইভ উপজাত হয় ঃ__ 

100 + 0৯0 + 009 

[5৪098 +30০-21 + 30০0) 

চুণাপাথর ও কার্বন একত্র উত্তপ্ত করিলেও কারন মনোক্সাইড পাওয়া 
সম্ভব £-- 

0900৪ +0- 0509+200 

(৪) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি  ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ উষ্ণ ও গা 

সালফিউরিক আ্যাসিডের সহায়তায় ফরমিক আযাসিভ হইতে কার্ধন মনোক্াইভ 
তৈয়ারী করা হয়। একটি কৃগীতে গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিভ লইয়! উহাকে 
গ্রায় ১০০০ সেট্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপিত কর! হয়। কৃপীটির মুখে একটি কর্কের 
সাহায্যে একটি নির্গম-নল ও একটি বিন্পাতী-ফানেল জুড়িয়া দেওয়া হয়। 
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বিন্দুপাতী-ফানেলটি হইতে ফোটা ফোটা করিয়া ফরমিক আ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ 
গরম সালফিউরিক আযাসিডের উপর ফেলা হয়। ইহাতে ফরমিক আযাসিভ 

বিষোজিত হইয়া কার্ধন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইভ 
গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই গ্যাসটিকে যথারীতি জলের উপর 

সঞ্চিত করা যাইতে পারে । অনেক সময় গ্যাসটির সহিত কিঞ্চিৎ 905 ও 004 

মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহাকে কষ্টিক পটাস দ্রবণের ভিতর দিয়! পরিচালিত করিয়া 
বিসশ্তদ্ধ করা হয় (চিত্র ২৬৮)। অনার্র বিসশ্তুক গ্যাস প্রয়োজন হইলে উহাকে 
ফসফরাস পেপ্টোল্সাইড পূর্ণ নলের ভিতর দিয়! প্রবাহিত করিয়া শু করিয়া 
পারদের উপর সঞ্চয় কর] হয়। 

ঠা 
|] 
12 
| 
ূ 

5011 চা 

(৬৬১৯২ 2 
48 বির: ৯773 

চিত্র ২৬চ--কাবন মনোক্সাইড প্রস্ততি 

[00907 + 2১04)- 75094 ০0) + (10 2১0)$) 

ফরমিক আসিড 

বস্তরতঃ, এই বিক্রিয়াতে সালফিউরিক আসিডের কোন পরিবর্তন ঘটে না। 

উহা! কেবলমাত্র নিরুদকের কাঁজ করে এবং ফরমিক আ্যাসিড হইতে জল বিচ্ছিন্ন 

করিয়া উহাকে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত করে। 

ফরমিক আ্যাসিডের পরিবর্তে অক্সালিক আযাসিভ হইতেও অন্থ্রূপ উপায়ে 
কার্বন মনোক্মাইভ প্রস্তুত করা যায়। বিচুর্ণ অক্মালিক আাসিভ ও গাঢ় সাল- 

ফিউরিক আযাসিড মিশ্রিত করিয়া একটি কৃপীতে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে কার্বন 
মনোক্মাইড ও কার্বন ডাই-অস্াইড উভয়েই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাস কষ্টিক- 
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পটাস দ্রবণের ভিতর দিয়! পরিচালিত করিলে কণ্টিক পটাস কার্বন ডাই-অক্সাইভ 
শোষণ করিয়! লয় এবং বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড পাওয়] যায়। 

(00960013. 
চির [7৪১৫০) 7 0০00+ 00929747750) 4+ 05504 

(অক্স।লিক আসিড ) 

(৫৫) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইভ অতিরিক্ত পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক 

আাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলেও বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড পাওয়া! যায়। 

,1760০াব 5 + 677550++ 61150 - 21550, + £550++ 
(বান £)5১০++60০0 

ই৬-৮২। হকার সন্পোক্সাডেক্র শ্রম ই 

১/) কাবন মনোক্মাইভ বর্ণহান, স্বাদহীন মৃদুগন্ধযুক্ত গ্যাস। কার্বন ভাই- 
অক্মাইড গ্যাস সহজেই তরলিত কর সম্ভব, কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডভ অত্যন্ত শীতল ন! 

করিলে তরলিত কর। যাঁয় না। কাৰন মনোক্স/ইডের স্মটনাঙ্ক - ১৯১০ সেন্টিগ্রেড। 

কাবন মনোক্মাইভের জলে দ্রবণীরতা খুবই কম। হাইড্রোঞ্েরিক আযাসিড কিংব। 

_আমোনিয়াবুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণে কাধন মনোক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত 
হয। বাস্তবিক পক্ষে কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রব্ণটি কাবন মনোক্াইডের সহিত 

একটি মুত-মৌগিক সৃষ্টি কবিয়। থাকে 2 
085০1*+200 +41150- 21080, 00, 21150] 

কাবন মনোকঝ্সইড একটি বিধ। বাতাসের লক্ষভীগে একভাগ কাধন 

মনশোক্সাইড থাকিলেই উহার বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। যে বাতাসে শতকরা 

'০৬ ভাগ কাবন মনোগ্সাইড আছে, তাহ। কিছুক্ষণ প্রশ্থাসের সহিত গ্রহণ করিলেই 

মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। কাবন মনোক্সাইড রক্তের সহিত মিশিয়া উহার 
হেমোগ্লেরবিন নামীয় পদার্থটিকে কার্যোঝি-হেমোগ্লোবিনে পরিণত করে। ইহার 
ফলে রক্তের অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা নষ্ট হইয়। যায় এবং অক্সিজেন অভাবে 

-শ্বাস গ্রহণকারীর মৃত্যু ঘটে। অপ্রচুর বাতাসে কয়লা পোড়ানোর ফলে বা 
কেরোদিনের ল্যাম্প বহুক্ষণ জালানোর ফলে আবদ্ধ ঘরে যে কার্ধন মনোক্সাইড 
উৎপন্ন হয় তাহাতে মৃত্যুর সংখা খুব বিরল নহে । 

(২) কারন মনোক্সাইভ অপর বস্তর দহন-সহায়ক নয়, কিন্তু উহা নিজেই 

দ্াহা। বাতাস বা অক্সিজেনে উহা! একটি ঈষৎ নীল শিখাসহ জলিতে থাকে । 
৬০ 
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এই দহনের ফলে কার্ধন মনোক্সাইভ জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্মাইডে পরিণতি 
লাভ করে, এই বিক্রিয়াটি তাপ-উদগারী। কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস প্রভৃতি 
জালানীতে যে কার্বন মনোক্মাইভ থাকে তাহা এই ভাবেই তাপ উৎপাদন করে ঃ 

200+ 092 7 20092 + 136 0815. 

(৩) কার্বন পরমাণু চতুধোজী, কিন্ত কারন মনোক্সাইে কার্বন ছিযোজী 
পরমাণুর ন্তায় ব্যবহার করে। স্থতরাং এই যৌগটি অপরিপৃক্ত অবস্থায় আছে। 
এই কারণে উহ্1 অন্তান্ত পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া সহজেই যুত-যৌগিকের 
স্থষ্টি করে। যথা £_-(ক) স্ুর্যালোকে বা সক্রিয় কাধনের প্রভাবে, কার্বন 

মনোক্সাইড ক্লোরিণের সহিত সংযুক্ত হইয়া কাখনিল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। ' 
0০9+ 015 - 0005 

খে) বাম্পীভূত সালফারের সহিত যুক্ত হইয়া! কাবন মনোক্সাইড কাবনিল 
সালফাইডে পরিণত হয় £--0০০+১- 095 

(গ) আয়রণ, নিকেল, মলিবড়িনাম প্রস্ততি ধাতুর সহিত উষ্ণ অবস্থায় কাবন 
মনোক্সাইড যুক্ত হইর। বিভিন্ন ধাতব-কাবানল যৌগের হ্যগি করে হই 

ঃ+400৯ (00), (নিকেল ক:বনিল | 
[৬+400- চা (00১), 
11649050770 (00)5 | আয়রণ কাবিল ] 

(৪) প্রায় ২০০০ সেন্টিগ্রেড উঞ্ণতার অতিরিক্ত চাপে কাবন মনোক্সাইড 

কঠিন কষ্টিক সোঁডার সহিত যুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ফরমেট পাওয়। যায় £-_ 
০০042600177 14000)0 ৪, 

কার্বন মনোক্সাইড সহজে কাবন ড|ই-অক্সাইডে পরিণত হইতে পারে বলিয়া, 
উহ! অতিরিক্ত উষ্ণতায় বিজারকের কাজ করে । আয়োডিন পেন্ট-অক্সাইড কার্বন 
মনোক্সাইড দ্বার বিজারিত হয় এবং আয়োডিন নির্গত হয় £_- 

[909৪ +500)- 12 + 900) 

বিভিন্ন ধাতব অক্মাইভ হইতে ধাতু-নিফাশনে অথবা স্ীম হইতে হাইড্রোজেন 
উৎপাদনে (বস প্রণালীতে ) কার্বন-মনোক্সাইডের এইরূপ বিজারণ-ত্রিয়া দেখা 
যায় £--- 

ৰ ৮৮০০) + ০0) ৯ [০১+ 002 

0৮0 + 007 0৮4 002 

[7500+ ০0, ও + 00 
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কিন্তু বিভিন্ন প্রভাবকের সাহায্যে কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন ছার! 
বিজারিত হয়। যথা £__ 

20০0+ 2৪ _ ০৫ + 00958  [ প্রভাবক__ব/--৩৮*০ সেন্টি, ] 
০0০0+2]75 70730 77 [ প্রভাবক-_0050৯+2170),--৩৫০০ সেটটি, ] 

ই৬-১৩। কার্ধন মনোক্সাইডভের পরীক্ষা 8 কার্বন মনোক্াইড নীল শিখা 
সহকারে জলিয়! থাকে এবং উহ হাইড়োক্লোরিক আসিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লৌরাইভে দ্রবণীয়। এই 

দুইটি গুণের সাহায্যে এই গ্যাসটিকে সাধারণতঃ চেনা যায়। কিন্তু অন্য গ্যাসের সহিত সামাস্য 
পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে উহাকে নিম্নবপে পরীক্ষা করা হয়। অল্প একটু রক্ত জলের সহিত 

মিশাইয়া লঘু করিয়। লইয়। উহাতে গ্যারটি পরিচালিত করা হয় এবং এই রক্তের বর্ণালী চিত্র গ্রহণ 

কর] হয়। বিশ্দ্ধ বক্তের এবং কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত রক্তের পটি-বর্ণালী (13200 909০6:৮7) ) 

ভিন্ন রকমেব। নুতবাঁং পটি-বর্ণালীটি পৰীক্ষা কবিলেই কাবন মনোক্সাইডের অস্তিত্ব জান। যাইতে 

পারে। 

২৬-০৪। ক্ষার্বন্ন মকনোন্মাইডেল্সল স্হস্গুতি ও 
,সক্কেভ £ আয়তন-সংযুতি £ একটি অংশাঙ্কিত 0-আকৃতিবিশিষ্ট গ্যাসমান 
যন্ত্রের সাহায্যে ইহার আযতন-সংযুতি নিদ্ধারণ কর হয়। এই গ্যাসমান যন্ত্রের 
একটি বাছুর মুখ বন্ধ থাকে এবং উহাতে ভুইটি প্লাটিনাম তার লাগানো! থাকে । 

অপর বাহুর নীচের দিকে একটি ই্পকক থাকে । পারদের উপরে আবদ্ধ বাহুটিতে 

নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রফ এবং বিশ্তুদ্ধ কাৰন মনোক্সাইড সংগৃহীত করা হয়। তৎপর 
উহাতে প্রায় সমায়তন পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করা হয়। যে পরিমাণ 

'্কঝ্সিজেন দ্রেওয়া হইল তাহার আয়তন অংশাঙ্কিত নল হইতেই জান! যাইতে 
পারে। অতঃপর গ্যাস-মিশণের ভিতর একটি ব্যাটারী হইতে প্লাটিনাম-তার 

ছুইটির সাহায্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের স্থ্টি করা হয়। ইহাতে কারন মনোক্মাইভ 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হ্ইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কার্বন 

ডাই-অক্সাইভ ও অতিরিক্ত অক্সিজেন এই গ্যাস-মিশণটির আয়তন ও নলটি 

হইতেই স্থির করা হয়। ইহার পর খানিকট। কষ্টিক পটাস এই গ্যাস-মিশ্রণে 

ঢুকাইয়া দিয়া উহার সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডটুকু শোষণ করিয়া লওয়! হয়। 
শুধু অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্যাস-অবস্থায় থাকে এবং ইহার আয়তনও অংশাঙ্িত 

নল হইতে জানা যায়। সমস্ত আয়তনই একই চাপে ও উষ্ণতায় আনিয়া 

নির্ধারণ করিতে হইবে। 
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গণনা! £ মনে কর, কার্ধন মনোক্সাইডের আয়তন - ৪ ঘনসেন্টিমিটার 
অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাসের আয়তন _ 1) 5, 

বিছ্যুংস্করণের পর গ্যাস মিশ্রণের (00*+0-) আয়তন 0 8 
কষ্টিক পটাস দ্বারা 005 শোষণের পর অতিরিক্ত অক্সিজেনের আয়তন - 0. ৯» 

অতএব, মিশ্রিত অক্সিজেনের আয়তন - (১) ঘনসেন্টিমিটার 
উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডেব আয়তন - (০) ৮ 

কার্ধন ডাই-অক্সাইড উৎপ।দনে ব্যয়িত অক্সিজেনের আয়তন - (১--৪- ৭) », 

অর্থাং ৪ ঘনসেন্টিমিটাব কার্বন মনোক্সইড 0১--2৮) ঘনসেন্টিমিট(র অক্সিজেনেব সহিত 

মিলিত হইয়া (০-_৫) ঘনসেন্টিমিটার কাবন ডাই-অল্সাইড উতপন্ন:করে। সর্বদাই দেখ! যায় এই 

আয়তন-অনুপাতটি নিম্নবপ £-- 

কার্ধন মনোক্সাইড 

২ 

অর্থাৎ, কাবন মনোক্সাইড সমায়তন কাবন ডাউ-অল্সাভডে পবিণিত হইতে অদ্ধায়তন পরিমাণ 

অক্সিজেনের প্রয়ে!জন হয। কিন্তু কাবন ডাউ-আক্সাডে উচ্াব নিজেব সমাযতন পবিমাণ অক্সিজেন 

থাকে । অতএব কাবন মনোক্সাভডেহ উহ্াব শিজেব আয়তনেব অদ্ধ পরিমাণ অক্সিজেন আছে। 

ইহাই কার্বন মনোল্সাইডেব আয়ঙন-নংঘুতি। আমবা বলিতে পারি, 

১ ঘনসেন্টিমিট।র কাবন মনোঞ্সইউডে ই খনসেটিমিটাব অগ্সিজেন আছে মখবা, আভোগাড়ো 

প্রকল্পানুযা য়া, 

কাবন মনোক্স/ঠডেব ? সংগাক আখুতে 115 সংখ।ক অন্সিজেন অগু আাছে। 

১" কার্বন মনোক্সাইডের ১টি অথুতে ১ট অন্িতঅন পবদাণু আছে। 

নতরাং, ক'ব ম্নান্লাউডেব মন্ধে 5 ধৰা নাতে পাবে 0,091 

অন্সিজেন £ কার্ধন ডাই-অঙ্কাইড 
৯ € চব 

2 
গ 

9 

গু 

অর্থাৎ হহাব আণবিক গুকত্ব ভবে, ১২ *৮+১৬। কিন্তু কারন মনোক্সাউডের ঘনত্ব _ ১৪, 

অখবা আ।পবিক গুরুত্ব - ২৮ 
“১ ১২/+১৬-২৮ , অর্থাৎ --১ 

** কাখন মনোক্সাইডেব সঙ্কেত ১০০ । 

২৬-৮ | খওভকম্ম-্হয্সুভি £$ একটি শক্ত ও মোট কাচেন নলে 

থানিকট! বিচুর্ণ কপার অক্স1ইড ভরিয়া উহ্।কে ওজন করিয়া লওয়া হয়। উহার 

একদিকে কয়েকটি কষ্টিক পটাসের বাস্ব এবং সোডা লাইমের 70-নল জুড়িয়। 
দেওয়া হ্য়। এই কষ্টিক পটাসের বাল্ব এবং ঢ-নলগুলির ওজন পরীক্ষার পূর্ব্বেই 
নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর কাচের মলটি কপার অক্মাইডসহ একটি চুলীতে 
উত্তপ্ত কর] হয়। নলটির অপর প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক কার্বন 
মনোক্সাইডের একটি প্রবাহ উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়া পরিচালিত করা! 
হয়। কার্বন মনোক্সাইড ইহাতে জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অব্নাইডে পরিণত হয় 



কার্বন ৪৬৯ 

এবং কপার অক্সাইড কপারে পরিণতি লাভ করে। কার্বন ডাই-অক্মাইড পটাস 
বালবে ও ঢে-নলে বিশোধিত হয়। বিক্রিয়া-শেষে, যন্ত্রটি শীতল হইলে পুনরায় 
কপার অল্সাইডের নলটি এবং পটাস বাল্ব ও ঢ-নলগুলি পৃথক পৃথক ওজন 
কর! হয় 

গণন। £ মনে কর, কপার অক্য।ইড নলের প্রথম ওজন সম গ্রাম 
এবং বিক্রিয়া-শেষে কপার অক্সাইড নলের দ্বিতীয় ওজন স্ 1) 

পটাস বাল্ব প্রভৃতির ওজন _ ০. ১, 

পটাস বাল্ব প্রভৃতি দ্বিতীয ওজন জ-১0 
অতএব, উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্স।ইডেব ওজন »- (৫৫) » 

এবং কার্ধন মনোক্সাড হইতে €৫-_০) গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপ।দন করিতে অক্সিজেন 

প্রয়েজন হইয়াছে - ৫৪--৮) গ্রাম । 

অতএব জারিত কার্বন মনোক্সাইডের ওজন _(€৫-০)-(০-) গ্রাম, কিন্তু উৎপন্ন কার্বন 

ডাই-অক্স।উডে কাবনের পবিমাণ ₹৫০৪% ১২ গ্রাম, এবং এই কাবনটুকুই কার্বন মনোক্সাই্ড 

হইতে পাওয়া গিয়াছে । 

এ. ."1[01-০)-7)] গ্রাম কার্বন মনোহাইডে (07০) * ১২ গ্রাম কার্বন 

বং [[0৫--০)-২-%)]-647০) ৮১০] গ্রাম অক্সিজেন আছে। 

কার্ধন ম:নাক্সাইডে কার্বন ও আক্সিজেনে এড ওজনেব অনুপাতটি সর্ধদাই দেখা যায় ৫. 
কার্বন: অক্সিজেন ল ৩ :৪ 

অর্থাৎ, উহাঁদেব পবমাণ সংখা।ব অনুপাত হবে - রে ; 3৬ 

১১১ 

*. কার্বন মনোক্সাইডেব জুল সন্কেত হঈবে, 001 
মনে কব, উহার আণবিক সঙ্কেত [00].1 

কিন্ত গাসটিব ঘনহ ১৪, অর্থাৎ আণবিক গুকত্ব-২৮ 

উপরোক্ত সঙ্কেত অনুযায়ী উহ্াব আণবিক গুকহ্ হইবে, ৮ ৮১২+৮৯১৬। 
** ৮১১২7৮১১৬২৮, অর্থাৎ %ন ১ 

কার্বন মনোক্স(ইডের আণবিক সঙ্কেত, 001 

কার্বন ভাই-সালফাইভ, 09০ £ একটি বিছ্যৎ-তাপিত চুল্লীর নীচের অংশে গলিত 
সালফার বাখা হয় এবং উপর হইতে বিচুণ কোক দেওয়া হয়। সালফার বাস্প উত্তপ্ত কয়লার উপর 
দিয়। প্রবাহিত হইলে, কার্বন ডাই-সাঁলফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। শীতকের জাহাষ্যে উৎপন্ন গ্যাসটি 

ঠাণ্ডা কবিলে প্রথমে সালফার বাষ্প পৃথক হইয়া যায় এবং পরে 0০5৯ তরলিত অবস্থায় সংগ্রহ করা 

হয় ( চিত্র ২৬ছ )। 
০4-27-0০১5 --22 ৩৪5. 
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কার্বন ডাই-সালফাইড বর্ণহীন তরল দাহ! পদার্থ এবং বাতাসে পুড়ির! গেলে 00* এবং 
১০)৪-এ পরিণত হয় 2 

] ] 1 1 ] 1 
[. ঘ ২ ২ 
২ ২ 
শ ও গজ সস 

২ ছি 

77 

০০ 

৪6 
্ৈ টি 

্ প্স্পা সপ 

চিত্র ২৬ছ-_-০5, প্রস্থৃতি 

055+3095- 009০+2১05 

কার্ধন ডাই-সালফাইড জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কে হলে দ্রবাভৃত হয়। 

0১55 বাম্প পটাসিয়ামের সহিত বিক্রিয়া করিয়া পটাসিয়াম সালফাইডে পরিণত হয় 
095+ এু- 2৯৩40 

ফুটন্ত 055-এর ভিতর ক্লোরিণ গ্যাস দিলে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড পাওয়া যায় ৪-- 
05254302157 001,4+55005 

কার্ধন ডাই-সালফাইভ গন্ধক, রবার, ফসফরাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট দ্রাবক । 



সপ্তাবিংশ অধ্যায় 

জৈব পদার্য 

২৭- | 2ভব-স্লাক্সম্ম $ চিনি, তৈল, মাখন, ঘ্বৃত, ময়দা, স্পিরিট, 

আট! ইত্যাদির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধৃপ, 
রপ্তকত্রব্য, গন্বদ্রব্য প্রভৃতিব গ্রচলনও বহুদিনের । এই সমস্ত বস্তুই উদ্ভিদ ব৷ 
জীবজগৎ হইতে পাঁওযা যাইত । স্থততরাং তখনকার দ্রিনে লোকে মনে করিত, 

এই সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্যে জীবদেহে বা উত্ভিদদেহেই কেবল পায়! 

সম্ভব। সুতরাং এই সকল বস্থকে জৈব পদার্থ বল যাইতে পারে। পক্ষান্তরে 

চুণ, লবণ, সোরা, হীরাকস, ফিটকারী ইহার] খনিজ দ্রব্য । অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ল্যাভয়সিয়র গ্রমাণ করেন যে যাবতীয় জৈবপদার্থই কাবধন-ঘটিত যৌগ । কার্ধনের 
সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত থাকে । সময় সময় 

»ন।ইড্রোজেন, সালফার অথব। হ্ালোজেন ইত্যাদিও যুক্ত থাকিতে পারে। 

১৮২৮ খুষ্টাব্ধে উলার (৬০10) খনিজ-উদ্ভীত আামোনিয়াম সায়ানেট হইতে 
ইউরিয়। (0:০9) নামক জৈব পদার্থ প্রস্তুত করেন। ইহার ফলে, প্রাণশক্তির 

অভাবে 'জৈব পদার্থ স্যট্টি হইতে পাবে না, এই অন্ববিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহার 
পর ল্যাবরেটরীতেই শত শত জৈব পদথ প্রস্তুত হইয়াছে । স্থুতরাং জব পদার্থ 

বলিতে আমর! এখন কাবন-ঘটিত পদাথ ই বুঝি। কাবন-যুক্ত ঘৌণের রাসায়নিক 
আলোচনাই জৈব-রসায়ন | 

কাবনের অক্মাইডদ্বয় এবং কাবনেটগুলিকে সাধারণতঃ অজৈব রসায়নের 
অন্তর্গত বলিয়। ধরা হয়। 

মৌলসমাজে কার্বনের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে (১) কার্বনের যৌগিক 
পদার্থের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক। আর কোন মৌলের এত অধিকসংখ্যক 
যৌগ নাই। অন্তান্ত ৯৭টি মৌলের সমস্ত যৌগ ধরিলে লক্ষাধিকও হইবে ন1। 
(২) কার্ধনের বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগের ভিতর সাদৃশ্ত খুব বেশী। এই শ্রেণীগত 
সাদৃশ্ের জন্য উহাদের পরিচয় সহজলভ্য। যেমন, সমস্ত কোহলের ধশ্মখ একই 
রকম। (৩) প্রায়ই একই সংকেত দ্বারা বহু বিভিন্ন জৈব পদার্থের প্রকাশ সম্ভব । 
উহাদের সংযুক্তি কেবল বিভিন্ন রকমের (05001511507) । যথা, ১৩৫টি বিভিন্ন 
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জৈব পদার্থের একই সংকেত 0+০7,৪০0৪ট । (৪) প্রায়ই এই জৈব পদার্থের 
অণুগুলিতে বহুসংখ্যক পরমাণু থাকে । যেমন, ষ্টার্চের অণুর সংকেত 
04০০০ [79০9909০9০1 কোন কোন জৈব পদার্থের আণবিক গুরুত্ব পাঁচ 
লক্ষেরও অধিক । এ রকম দৃষ্টান্ত অজৈব পদার্থের ভিতর পাওয়া! যায় ন!। 

সাধারণ ব্যবহার্য অনেক পদার্থই, যেমন-_তুলা, পশম, কাগজ, সিক্ক, পেট্রোল, 

সাবান, কুইনিন, পেনিসিলিন জাতীয় নানা গঁষধ, ভাইটামিন, রঞ্জকদ্রব্য, শর্করা, 

নেহ, প্রোটিন জাতীয় খাগয__ইত্যাদি সবই কার্বন-ঘটিত যৌগ । 

এই সকল কারণে কার্বনের যৌগগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় 
এবং রসায়নেও এই শাখাটি জৈব-রসায়ন। 

২৭-২,। £ভক সদ্গার্খেল হিশ্ওদ্ীকল্রঞ্ 2. অনেক সময়েই 
একই শ্রেণীর যৌগগুলির রাসাধনিক পশ্ম একরূপ। উহাদের কোন একটির 
গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে উহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রদ্ধ অবস্থায় পাওয়। প্রয়োজন । 

আংশিকপাতন, উ্ধপাতন, দ্রবণ, স্কটিকীকরণ প্রভৃতির সাহায্যেই জৈব 
পদার্থকে বিশুদ্ধ কর! হর (পু২৯)। সমঘ সময় দুই-একটি বিশেষ পদ্থাও 

অবলম্বন করার প্রয়োজন হঘ্। 

(ক) “দ্রোবক-নিক্ষাশন”? (5০180 ৩%1700011) মিশ্র পদার্থের 

++ একাদিক উপাদানের একটি যদি কোন দ্রাবকে দ্রবীভত হয় তবে 

সেই দ্রাবকের নাহায্যে উনাকে উদ্ধাব করিয়। বিশ্রদন্ধ করা যাষ। 

ইথার, বেনজিন, ক্লোবো ফর্ম, কার্বন টেট্রাক্লোবাইড প্রভৃতি দ্রাবক 

হিসাবে প্রারই ব্যবঙ্গত ভষ। মনে কর, একটি মিশ্রণে আলকোহল 

ও ক্লোরোকর্ম আছে। মিশ্রণটি একটি পুথকীকরণ-ফাঁনেলে 
(561978005 15:016]) লইয়া খানিকট। জল মিশাইয়া ঝ?কাইলে, 

আালকোহল জলে দ্রব হইঘ। উপরে থাকিবে এবং নীচের ক্লোরো কর্ম 

পৃথক হইয়া যাইবে (চিত্র ২৭ক)। পককটি খুলিয়া নীচের দক 

হইতে ক্লোরোফর্ম বাহির কবিয়া লইতে পারা যায়। অনার্দর 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে রাখিরা ক্লোরোকর্ম বিশ্বদ্ধ কর! যাঁয়। 

এইভাবে বিশুদ্ধ ক্লোরোফর্ম পাওয়া যাইবে । আযলকোহলের 

চিত্রংৎ৭ক জলীয় দ্রবণ আংশিক পাতন করিলে বিশুদ্ধ আযালকোহল পাওয়া 

যাইবে। 
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. (খ) পবাস্প-পীতন” £ উদ্বায়ী অথচ জলে অব্রবণীয় পদার্থগুলিকে 
অনেক সময়েই বাম্পের সহিত পাতিত করিয়! বিশুদ্ধ করা যায়। পদার্থটি 

্বল্--পরিমাণ জল সহ একটি কুপীতে লওয়া হয়। অন্য একটি পাত্রে জল ফুটাইয়া 
উহার বাম্প একটি নল দ্বারা ক্রমাগত পদার্ঘটির ভিতরে প্রবাহিত করা হয়। 

এই অবস্থায় জলীয় বাপ্পের সঙ্গে পদার্থটি ১০০০ সেন্টি. উষ্ণতায় উদ্বায়িত হইয়!] 

যায়। একটি শতকের ভিতর দিয়। উহাকে পরিচালিত কর হয় এবং জল ও 

পদার্থটি উভয়েই ঘনীভূত হইয়া গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ২৭খ)। জলে পদার্থট 

অদ্রবণীয়। পাতিত তরল মিশ্রণটিকে অতঃপর পৃথকীকরণ-ফানেলে লইয়! 
পদার্থটকে আলাদা কর! হয়। গোলাপের নিষ্যাস, ইউক্যালিপ্টাস তৈল প্রভৃতি 

এই ভাবে বিশুদ্ধ কর। হয়। 

চিত ২৭খ-বাস্প-পাতন 

(গ) জৈবপদার্থের বিশুদ্ধতার নির্ণায়ক 2 প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ পদার্থের 
গলনাম্ক অথব! ক্ছু্টনাস্ক নিদ্দিষ্ট। কোন পদার্থ বিশুদ্ধ কিনা, উহ! জানিবার জন্ত, 

উহাদের গলনাস্ক বা ক্দুটনাঞ্চ নিদ্ধারণ কর] হ্য়। অধিকাংশ জৈব পদার্থের 
গলনান্ক অপেক্ষাকৃত কম--+সাঁধারণতঃ ৩০০০০এর নীচে । পদার্থটি বারবার 

কেলাসিত করিয়া যদি একই গলনাস্ক পাওয়া যায় তবে উহ বিশুদ্ধ বুঝিতে 
হইবে। সেইরূপ পদার্থট তরল হইলে উহার ক্ফুটনাঙ্ক স্থির করিতে হইবে । 
পুনঃ পুনঃ পাতনের পরেও যদি স্ফুটনাঙ্ক একই খাকে তবে তরল পদার্থটি বিশুদ্ধ 

বলিয়! ধরিতে হইবে । সামান্য পরিমাণ মালিন্য থাকিলেও, গলনাঙ্ক বা ক্ফুটনাস্ক' 

অনেকট! পরিবন্তিত হইয়! যায়। 
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(ঘ) গলনাক্ক নির্ধারণ ঃ কঠিন পদার্থটিকে বিচুর্ণ করিয়। শোষকাধারে 
রাখিয়া দেওয়া হয়। একমুখবন্ধ একটি অতি সরু নলে শুষ্ক 
পদার্থের অতি সামান্য একটুখানি লওয়া হয়। এই সরু 
নলটি একটি থার্মোমিটারের বাল্বের গায়ে লাগাইয়া! রাখা 
হয়। একটি শক্ত কাচের কৃগীতে গা সালফিউরিক আযাসিড 
লইয়া উহাতে থার্মোিটারটি আংশিক ডুবাইয়! রাখা হয় 
(চিত্র ২৭গ)। অতঃপর কৃপীটি ধীরে ধীরে গরম করা হয়। 
উহার উষ্ণতা গলনাঙ্কে পৌছিলে হঠাৎ সরু নলের পদার্থটি 
গলিয়! যায়। সেইসমধ থাম্োমিটার হইতে উষ্ণতা জানিয়! 
লওয়া হয। উহা! পদার্থটির গলনাঙ্ক। 

(9) প্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণ একটি মোটা শক্ত কাচের 
টেষ্রটিউবে তরল পদার্থটি লইয়া উহার মুখটি কর্ক দিয়! 'আাটিয়। 
দ্রেওযা হয় । ককেঁব ভিতর দিয়। একটি থার্মোমিটার বসান 
হ্য। থার্মোমিটারের বাল্বটি তব্ল-পদার্থে নিমজ্জিত 
থাক। চাই। ধাবে দ্বীরে এই টেষ্রটিউবট গরম করা হয়। 

চিত্র ২৭গ--শলনাঙ্ক ্ 
ত্র ২৭ রঃ নির্দিষ্ট উঞ্ততায় তবল পদার্থটি ফুটিতে থাকিবে ৷ থার্মোমিটার 

হইতে ক্ফুটনাঙ্ক জানা যাইবে । 

২৭-৩। জৈব পদার্থের অন্তান্ত মৌলের অস্তিত্ব নিদ্ধীরণ £$ কার্বন ও 
হাইড্রোজেন ৪ একটি টেষ্টটিউবে জৈব পদাথটি সমপধিমাণ কপাব অদ্মাইড সহ উত্তপ্ত কব। 

হয়। জীরণের ফলে জৈব পদার্থের কান ও হাইড়োজেন হইতে কার্বন ডাই-অন্সউড ও জল উৎপন্ন 

হয়। জল টিউবের শীতল অংশে ঘনীহুত হয়। প্রয়োজন হইলে অনাদ্র কপার-সাঁলফেট দ্বার! 

উহ! প্রমাণ করা যায় । কার্ধন ডাই-অক্সাই টেষ্টটিউব হইতে একটি নিগম-নল দিয় বাহিব হইয়া 

আমে। এই গ্যাঁসটিকে পরিক্রুত চুণের জলে প্রবাহিত করিলে উহ! ঘোলাটে হইয়া যায়। কার্বন 
ডাই-অল্লাইডের অস্তিত্ব এইরূপে জানা ধায়। 

নাইট্রোজেন ৪ একটি ছোট পাতলা টেষ্টটিউবে একটুখানি পদার্থ একটু ধাতব সোডিয়াম 

সহ খুব উত্তপ্ত করা হয়। সোডিয়াম গলিয়া গিয়া পদার্থটির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও সৌডিয়াম 
সায়ানাইড উৎপন্ হয়। একটি পর্নেলীনের খলে খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়! উত্তপ্ত টেষ্টটিউবটি পদার্থ 

সহ 'ঢুবাইয়া দেওয়া হয়। পদার্থটিকে ভাল করিয়! দণ্ডদ্বারা বিচূর্ণ কর! হয় এবং পরে পরিআাবিত 

করিয়া একটি স্বচ্ছ দ্রবণ সংগ্রহ করা হয়। একটি টেষ্টটিউবে এই দ্রবণ একটুখানি লইয়। সামান্য 

ফেরসসালফেট দ্রবণ দিয়া ২।৩ মিনিট ফুটান হয় । তৎপর উহাতে চু?! দিয়। আল্লিক দ্রবণে পরিণত 
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করিয়া ফেরিক ক্লোরাইড মিশাইলে গাঢ় নীল রঙের অধঃক্ষেপ ব৷ ভ্রবণ পাওয়া] যায়। ইহাঁতেই 

নাইট্রোজেন উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কারণ £-- 
জৈবপদার্থ+ 1৯ -৮» ৪ ব৪+7০0 -৯ বিজ0ল 

[76১04 07 -৯550077)5, 

6৪0+ 55007) 5-9+56 (00) ০+220 

* 2াব,75(0োব)০+406801১- 6৭[ছ০00)51১+12901 

হ্বালোজেন £ সোডিয়ামের সহিত গলাইয়! যে স্বচ্ছ দব্ণটি পাওয়া গিয়াছে, হালৌজেন 

থাকিলে সেই দ্রব্ণটি পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে । এই দ্রবণটি প্রথমতঃ নাইট্ট্রক আযসিড 

মিশাইয়। ফুটান হয় । উহার ফলে 155, তত প্রভৃতি চলিয়া যায়। অতঃপর উহাতে সিলভার 

নাইট্রেট দ্রবণ দিলে সাদা অথব। হলুদ অধ:ক্ষেপ পাওয়া যায়। এই অধঃক্ষেপ 480, £€:, 

4] হইবে । আযমোনিয়াতে উহার জ্রাব্যত। পবীক্ষ। কবিযা কোন ঠালোজেন আছে কিন জান 

যাইতে পারে। 

৪5011+4৯20,-1২210১+4১201 ইভাদি। 

সালফার : পূর্বের মতই সোডিয়ম সহযোগে পদার্থ টি গলাইযাঁ লইয়। উহার জলীয় দ্রবণ 

প্রস্তুত কবা হয় । পদীর্থটিতে সালফাব থাকিলে উহা হইত [255 উৎপন্ন হইবে । এই দ্রবণের 

একটুখানি লইযা এক ফৌট। সোডিযাম নাইট্রো প্রস।উড দিলে বেগুনী রং ধাবণ কবিবে। তাহাতে 

সালফাঁরের স্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । 

২০০১7 02[10 (00) (€)7] 75 3955116000১) 6০1) 5] 

২৭৪ । €তকুল সদ্কাখ্ডেল্স ৫শ্রলী্িভ্ঞাঙ্গ ই কান পরমাণুর 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে-কাবন পবমাণুর যোজ্যত| চার, অর্থাৎ একটি কান 
পরমাণুর সহিত অপর চারিটি একযোজী পরমাণু মিলিত হইতে পারে । যেমন, 

চু এত ০ 
শি নিগার ন7-0--01 ০01--6-- 

| 
[51 (0. ০1 

মিথেন ক্লোরোফর্ম কার্ধন টে্রাক্লোরাইড 

যদি ছিযোজী বা ভ্রিষোজী মৌলের পরমাণু কার্বনের সহিত যুক্ত হয়_তবে 
কার্বনের একাধিক যোজ্যতা এই সংযোগে অংশগ্রহণ করিবে । যেমন, 

বু ০-০-০, _৯০-০, []-05], ইত্যাদি । 
51 



৪৭৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কার্বনের যোজ্যতাগুলি পরমাণুর পরিবর্তে কোনও যৌগমূলক ছারাও সম্পৃক্ত 
হইতে পারে। 

1 
| ৃ 

এ এ ইত্যাদি । 

1 না * 
লী 

কার্বন পরমাণুর আর একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা অন্যান্ত পরমাণুতে প্রায় 

দেখাই যায় না। যৌগন্ষ্টির সময় একাধিক কার্ধন পরমাণু পবম্পরের সহিত 
নিজেদের যোজকের সাহায্যে সংযুক্ত হইতে পারে । এই ভাবে যৌগিক পদার্থের 
একটি অণুতে বহুসংখাক কাধন-পরমাণুব সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা । যথা, 

নয 11 [া]া চো ]] 
যা 

17--0০--6-ত্ 7া--৫-6--০-0-01 
|] পরা ডা 
নান 1 ]া 7] 1 

ইথেন, 0১7৭ ক্লো।বোবিউটেন, (]7,0]7,6115017,01) 

11771 71 

। 4: 
জি হিঃ 

| | 
(011 00] 

গ্রিসারিন (2175017-011011--1(0156]7) 

এইরূপ কার্বন-শৃঙ্খল ব। সারিতে ৮০।৯০টি কার্ধন-পরমাণুও থাকিতে পারে । 

আবার অনেক অণুতে কার্বন-সারিগুলির শাখাবিস্তার ও সম্ভব। যথা, 
[৪ ]1 1 

| | | 
[7:00 

ূ ূ 
[1 [7--6-া বনু 

ূ 
7--0-7 

] 
না, 

(আইসো পেন্টেন, 0৫7২০) 

কার্বন-পরমাণুগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগকালে উহাদের একাধিক 



জৈবপদার্থ ৪৭৭ 

যোজকও অংশগ্রহণ করিতে পারে । অর্থাৎ দুইটি বা তিনটি যোজকের 
সাহায্যেও দুইটি কার্ধন-পরমাণু মিলিত হইতে পারে । যেমন 2-- 

171 | 
[7--0০ ৯, ডে ১. 1]7-0-0 _ 0০--6-নু 

| | 
মল নে ঢা 

[ ইথিলীন, 0]. [বিউটিলীন, 075077-011075 ] 

ঢা রা রঃ 

ূ 
ঢ-0 - 0০70 7 ০০17 [7705 0-শান 

[ বিউটাভীন, (ঘা. য্ের-০07-০5 ] [ আসিটিলীন, ০৮-0 ] 

61 
| ও 

[7--0--08 07 নর [1 
| | 
]া % 11-06-5055] 

[ আলিলীন, 012,--0350খ1 ] [ ডিনাউল অ।াপিটিনান, 11-01-0507 ] 

অতএব, এই সকল অণুতে দুইটি কাঁবনের ভিতর দ্বিবন্ধ (৫1০21)1৩ 100) 

বা ত্রিবন্ধ (৮71)1৩ 002৭) দ্বারা ঘিলন সংঘটিত হইঘাছে। একটি অণুতে একাধিক 
দ্বিবন্ধ ব। ভ্রিবন্ধ থাকিতে পারে । কিন্ত অণুর প্রত্যেকটি কাধন-পরমাণুর যোজ্যতা৷ 

সর্বদাই চার হইবে। 

আমরা এ পধ্যন্ত দে সকল অণু লইযা আলোচনা করিয়াছি, উহাতে কার্ধন 

পরমাণুগুলি বোজকের দ্বার। উহাদের পার্থবতী পরমাণুর সঙ্গে বুক্ত হয় এবং কাধন- 

সারি (০2902. 015210) রচনা করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন কার্বন- 

পরমাণুর একটি যোজক সারিতে দূরবন্তী কৌন পরঘাণুর যোজকের সঙ্গে যুক্ত হইতে 

পারে। ফলে, কাধন-পরমাণুগ্তলি একটি বৃত্তাকার সারি স্বষ্টি করে। যেমন, 
7 

01) | 
17 নু ডর 
| | ঢা ০5১০ 
এ (2) | || ০) 

6) | ঞ) 11--0 017 
1]--0-770- শা (১)৬০৮ (5) 

(2) | | 0) | £) 

7] তি 

( টেন্রামিথিলিন ) ( বেনজিন ) 
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ক | 144 
অথবা, ল-০০০৫ ১০ 

17 11 
ঢা বা 

( ইথাইল বেনজিন ) 

অতএব, কার্বন-যৌগগুলি দুই রকমের । 

(১) সারবন্দী কার্বন যৌগ (01017 017517) £ যেষন__- 

হেকেনট07-6726 
প্রকৃতিজাত স্েহজাতীয় পদার্থগুলি সচরাচর এইরূপ সারবন্দী কার্বনের যৌগ। 
এইজন্য এই সকল যৌগকে অনেক সময় “ক্সেহজ জৈব পীর্থ” (110150০ 
01£21210 5010100011009) বলা হয । 

(২) বৃত্তাকার কার্বন যৌগ (৮০110 00119041205) £ যেমণ-- 

০17--011 
বেনজিন, 0৮ ৯১০ 

১7 -০ 

এইজাতীয় যৌগগুলির 'প্রায়ই বিশিষ্ট গন্ধ থাকার জন্য উহাদিগকে “গন্ধবহ 
€জব পদার্থ" বলা হয় (27027900 01691810 00101001005) 

বৃত্তাকার এবং সারবন্দী যৌগগুলির অবস্থাগত এবং রাসাষনিক ধশ্মের অনেক 

“পার্থক্য দেখ। যায়। এইজন্য উহাদের পৃথকভাবে আলোচন। করা হয় 

এতঘ্তীত, কার্ধন যৌগগুলিব উপাদান বা মূলক অনুযায়ী উহাদেব বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে। 

0১) কার্বন ও হাইড্রঁজেনের দ্বিষৌগিক পদার্থগুলিকে হাইড়োকার্বন বলা হয়, যেমন, 
05 €( ইথেন) | 

(২) অপুতে 0-মূলক থাকিলে উহাদের আযলকোহল বা কোহল বল। হয়। যেমন, 

0৪75077 (ইথাইল আআলকোহল ) 
০৮,075 (মিথাইল আলকোহল ) ইতাদি 

(৩) -00-সুলক সমস্থিত যৌগকে কিটোন বলা হয়, যেমন, 
০ন্রত 50 08£ [ ডাই-মিথাইল কিটোন ] 
দত 009 ০* 05 [ ইথাইল-মিথাইল-কিটোন ] 
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(৪) -00901বর-মূলক যুক্ত যৌগগুলিকে জৈবাল়্ বা জৈব আসিড বল হয়, যেমন, 
075009017-আ্যসেটিক আসিড 
0৮50৮500907 -প্রপিয়নিক আসিড, ইতাদি 

(৫) -ানূৎ্মুলক সংযুক্ত যৌগসমূহকে বলে "আ্যামিন” | যথা, 
লেঃ *-_ মিথাইল আ।মিন 
0 তিন, ইথাইল আমিন ইত্যাদি । 

এইবপ নান! রকম গ্োষ্ঠীতে উহাদের শ্রেণীবদ্ধ কবিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর 
মোটামুটি ধর্মগুনি একই রকমের । ১ত্রাং এইরূপ শ্রেণীবিভাগে আলোচনার বিশেষ হুবিধা 
হইয়াছে। পরবর্তী পৃষ্টাগুলিতে আমরা ইহাদের কতকগুলি সরল যৌগের আলোচনা করিব । 

অষ্টাবিশ অধ্যায় 

» হাইড্রোকাধন 

২৮-৯। হাইক্রোক্কার্বন্ন 2 কার্বন ও হাইড়োজেনের 

৯ দ্বিযৌগিক পদার্থগুলি হাইড়ৌকার্বন। হাইড়োকার্বন সাধারণতঃ 
দুইশ্রেণীর- ০) পরিপুক্ত হাইড়রোকার্বন (ি৫৮৫7815 [15019০220175), 

(২) অপরিপৃক্ত হাইড্রেকাবন (67500015660 11)01095211)025)। পরিপুক্ত 

হাইড্রোকার্ধনের সমস্ত কাবন পরমাণুগচলিই পরম্পরের সহিত একটি যোজকের 
সাহায্যে মিলিত থাকে এবং বাকী যোজ্যতাগুলির সাহায্যে হাইড্রোজেন 
পরম।ণু যুক্ত থাকে, যথা - 

নট নয চন 7 
| | | 

[ব- ০7 এ 7 [ন--০--6--০- যত ইত্যাদি 
| 

চি ঢা না 
[0174, মিথেন] [0377, ইথেন] (০১, প্রোপেন ] 

কিন্তু অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্ধনের অগুতে কোন ছুইটি কার্বন পরমাণু দিবন্ধ 

অথবা ত্রিবদ্ধের দ্বার! মিলিত থাকে এবং অন্ান্ত যোজকের সহিত হাইড্রোজেন 
পরমাণু যুক্ত থাকে । যথা £-- 

রঙ 
ম--০- ০ চ--050-ঘ 
[0213 ইখিলীন] [05য7,, আসিটিলীন] ইআদি 
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অপরিপৃক্ত যৌগগুলি অস্থায়ী ধরণের এবং সুযোগ ও স্থুবিধ! পাইলেই পরিপৃক্ত 
যৌগে পরিণত হয় । 

২৮-২। স্পল্লিপুক্ত হাউই্রোক্ার্বন ৯/মিখেন, 0৭ £ কার্বনের 
সমস্ত জেবজাতীয় যৌগের ভিতর মিথেনকেই সর্বাপেক্ষা! সরল বলিয়। ধর] হ্য়। 

উহার অণুতে একটিমাত্র কার্ধন আছে। মিথেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ । পোট্রো- 
লিয়ামের খনি হইতে নির্গত গ্যাঁসকে ন্যাচারেল গ্যাস” (85:51 £8) বলে 

এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণ “মিথেন” থাকে । কয়লার খনি হইতে নিষ্কাস্ত 
গ্যাসেও স্বল্প পরিমাণ “মিথেন দেখা যায়। পুকুর, ডোবা! প্রভৃতি আবদ্ধ জলাভূমি 

হইতেও মিথেন গ্যাস বাহির হয়। পচাঁপানা ও অন্তান্ত জলজ-উত্ভিদের 

বিষোজনের ফলে এই গ্যাস সেখানে উৎপন্ন হয়। জলাভূমিতে এই গ্যাস উৎপন্ন 
হয় বলিয়। ইংরেজীতে উহাকে “মার্স গ্যাসগ (7191 2৭) বলে । ইহার সহিত 

একটু ফসফিন দিশ্রিত থাকে বলিষা বাভামে উহ! জলিয়| ওঠে এবং প্রচণ্ড 

আগুনের স্থানটি করে। দূর হইতে উহাকেই আলেয়া বলিধ। মনে হয়। কয়লার 

খনিতে মাঝে মাঝে ভীবণ অগ্রিকাণ্ড হয়। তাহার মূলে এই দাহাবস্ত মিথেন । 

প্রস্ততি £ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £ (১) বিশ্ব্ণ সোডিরাম আযাসিটেট উহার 
ওজনের তিনগুণ পরিমাণ সোডালাইমের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি কাচের 

শক্ত টেইটটিউবে বা তামার কুগীতে উত্তপ্ণ করিলেই মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় । 

চিত্র ২৮ক-মিথেন প্রস্ততি 

[ উপযুক্ত পরিম।ণ কষ্টিকসোভা দ্রবণে কলিচুণ ফুটাইয়া৷ শুকাইয়া লইলেই 
সোড়ালাইম পাওয়া যায়।] উৎপন্ন মিথেন গ্যাস জলের অধোত্রংশের দ্বার 

গ্যাসজারে সংগ্রহ কর! হয়। ইহার সহিত কিছু হাইড্রোজেন ও ইথিলীন গ্যাস 

মিঙিত থাকে (চিত্র ২৮ক )। 



হাইড্রোকার্বনসমূহ ৪৮১ 

0790০090124 0 25 0 + 195009 

[ সোডিয়াম আসিটেট ] 

০” (২) সাধারণ উষ্ণতায় আযালুমিনিয়াম কার্বাইডের উপর জলের বিক্রিয়ার 
ফলেও মিথেন প্রস্তৃত করা যাইতে পারে। 

4১1,005 + 12750 5 300, +44৮100া), 

একটি শঙ্কু-কৃপীতে আযালুমিনিয়াম কার্বাইড লওয়া হয়। উহার মুখে একটি 
কর্কের সাহায্যে একটি বিন্দুপতী-ফান্লে এরং একটি নির্গম-নল লাগান থাকে। 

ফানেল হইতে ফোটা ফোটা জল 

ভিতরে দিলেই মিথেন গ্যাস 

নির্গত হয় ( চিত্র ২৮খ )। 

৬৫০) বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস 
পাইতে হইলে জারমান ভাইড়ে- 

জেন দ্বারা মিথাইল আয়ে(ডাইড- 

» কে বিজারিত করিয়। লা হয। 

এই জায়মান হাইড্রোজেন তামা 

ও দত্তার যুগলের সাহায্যে 

তৈয়ারী করা হয়। চিত্র গর কার্বাইনড হইতে মিথেন 

প্রথমে কপার সালফেট দবণেন সহি দক্তাবজ (9170 11151) মিশ্িত কবিলেঃদস্ত(র উপরে 

ভামীব একটি আবরণ পডে। এইভাবে দস্তা ও তীমাৰ যুগল প্রস্তুত হয়। উহাকে ভাল করিয়া 

ধুইয়া লইয়া 'একটি কপীতে কৌহলে নিমজ্জিত কবিয়া বাখা হয়। বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে 
ফোটা ফোটা মিথাইল আয়োডাইডেব কোহলীয দ্রবণ কপীব ভিতব ফেলা হয়। কোহল হইতে 

প্রথমে জীয়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং উহা? মিথাইল আং'যোডাইডকে বিজারিত করিয়া মিথেনে 

পরিণত কবে ২ 

142 _ ০ল,+771 

মিথেনের সহিত উদ্বায়ী মিথাইল আযোডাউডও খানিকটা মিশ্রিত থাকে, সেইজন্ত উহাকে 

একটি শীতল [-নলের ভিতর দিয়] প্রবাহিত কবিয়। মিধাইল আয়োডাইড ঘনীত্্ত করিয়া পৃথক 
কর! হয়। মিথেন যথারীতি জলের উপর সঞ্চিত কর! হয় (চিত্র ২৮গ)। 

(8) কার্ধন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ উত্তপ্ত বিজারিত-নিকেলের 

উপর দিয়! প্রবাহিত করিলে মিথেন পাওয়! যায । 

৩১ 



৪৮২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৮৩ । মিত্খেনেল শুল্গা 8 মিথেন বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস। ইহা 
বাু অপেক্ষা অনেক হালকা এবং 

জলে খুব সামান্য দ্রবীভূত হয়। 

ইহা! দ্হন-সহায়ক নয়, কিন্ত নিজে 

দাহা। ইহার সহিত অক্সিজেন বা 
বায়ু মিশ্রিত করিয়! আগ্তন ধরাইয়! 

দিলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। মিথেন 

জারিত হইয়া কার্ধন ডাই-অল্লাইভ 
ও জলে পরিণত হয়। 

চিত্র২৮গ-_মিখাইল আয়োডাইড হইভে মিথেন প্রন্তরতি ০1154+20থ » ০0০৪ + 21780) 

মিথেনের রাসায়নিক নিক্ষিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কোন আাসিভ ব। 

ক্ষারের দ্বারা ইহা মোটেই আক্রান্ত হয না। কেবল ক্রোরিণ ও ব্রোমিন ইহার 

সহিত বিক্রিয়া করিতে সমর্থ। 

ক্লোরিণ ও মিথেনের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়। দিলে মিথেন বিযোজিত হইয়। 

কারনে পরিণত হয় এবং হাইড়োক্লোরিক আসিড উৎপন্ন হয়। 

, 0েলে,+201, ₹ 0+470] 

গ্রথর কূর্যালোকে এই বিক্রিয়াটি আরও প্রচণ্ততার সহিত সম্পন্ন হয় 

কিন্তু বিক্ষিপ্ত বা মূ আলোকে যদি মিথেন এবং ক্লোরিণ গ্যাসের মিশ্রণ 

রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা! হইলে মিথেনের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি একে একে 
ক্লোরিণদ্বার। প্রতিস্থাপিত হইতে থাকে । ইহার ফলে পর পর চারিটি ভিন্ন ভিন্ন 

ক্লোরিণ-যুক্ত যৌগ পাওয়া সম্ভব । প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপনার 

সময় একটি হাইড্রোকলোরিক আযাসিড অণুর ব্ষ্টি হয়। 

তের,+01, 7 [্রো,01+70 
[ মিথাইল ক্লোরাইড ] 

07,01+01, 7 ত্ন,01,+701 
[ মিথিলীন ক্লোরাইড ] 

0,01,+01, 7 001,+ 70) 
[ ক্লোরোফর্ম ] 

00710154001,» 00,+চ0 3 
[ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ] 



মিথেন ৪৮৩ 

' এইরূপ বিক্রিয়াকে “প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া” বলা হয় এবং উৎপন্ন পদার্থসমৃহকে 
প্রতিস্থাপিত-পদ্দার্থ বলা হয়। ফ্লোরিণ এবং ব্রোমিনও এরপ প্রতিস্থাপন ক্রিয়! 

করিতে সমর্থ, কিন্ত আয়োডিন পারে না। 
ওজোনের সাহায্যে মিথেন জারিত হইয়া ফরম্যালডিহাইড নামক যৌগে 

পরিণত হয়। ইহার সাহায্যেই মিথেনের পরীক্ষা করা হ্য়। 

0০174 + 0925170০110 + 720) 

[ ফরম্যালডিহাইড ] 

২৮-৪ । মি্খেন্সে্প হয্ুভি ওও সক্কেভ 2 ঢ-আকৃতিবিশিষ্ট 
একটি অংশাঙ্ষিত গ্যাসমান-যন্ত্রে পারদের উপর নিদিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ ও শু 

মিথেন গ্যাস লওয়া হয়। ইহার সহিত ইহার আয়তনের অন্ততঃ তিনগুণ অক্সিজেন 
মিশ্রিত করা হয়। অবশ্ত মিশ্রিত অক্সিজেনের আযতনও নলের অংশাঙ্কন হইতেই 

জানা সম্ভব হইবে । এই গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর অতঃপর বিছ্যুত্্ষুরণ করা হয়। 

মিথেন জারিত হইয়া কাধন ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। বিক্রিয়ার পরে 
থে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অতিরিক্ত অক্সিজেন থাকে তাহার আযতন নির্ধারণ 
'করিতে হইবে । সাধারণ উষ্ণতায উৎপন্ন জলের আয়তন খুবই নগণ্য। পরে 
পারদের উপরে গ্যাসের ভিতরে এক টুকরা কঠিন কষ্টিক পটাস রাখিযা উহার 

কারন ডাই-অক্সাইডটুকু শোষণ করিয়া লইলে শুধু অতিরিক্ত অক্সিজেন পড়িয়। 
থাকে। অংশাঞ্ষিত নল হইতে ইহারও আয়তন জানা যায়। সমস্ত আয়তন 

নির্ধারণ করার সময়েই ঢে-নলের দুইটি বাহুর পারদ সমতলে লইয়া একই চাপে 
রাখিতে হইবে, এবং উ্ণতাও নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে । এইবূপে নিদিষ্ট পরিমাণ 

মিথেন হইতে কতটুকু কার্ধন ভাই-অক্সাইড পাওয়া যায় এবং সেইজন্য কতথানি 
অন্সিজেন প্রয়োজন জান] সম্ভব । 

গণনা £ মনে কর, মিথেনের আয়তন »₹ ৪ ঘন সেন্টিমিটার 

মিশ্রিত অক্সিজেনেব আয়তন ₹ 0৮৮ 

উৎপন্ন 002 এবং অতিবিক্ত অক্সিজেনের আয়তন _ ০৮ * 

[0]7-দ্বারা শোষণের পর অতারক্ত অষ্সিজেনের আয়তন ৫৮ ৮ 

সুতরাং, উৎপন্ন 005-এর আয়তন - (০--) ঘন সেন্টিমিটার এবং এই জন্ত যে অক্সিজেন 

প্রয়োজন উহার আয়তন _ (১-) ঘন নেটিমিটার। বাস্তবিক পক্ষে সর্ববদ।ই এই পরীক্ষার ফলে 

দেখ! গিয়াছে, 
০৩-৫-2, এবং 10--৫ 2 2% 

. অর্থাৎ, মিখেন হইতে উহার সমায়তন পরিমাণ 005 পাঁওয়। যায় এবং এই পরিবস্রনে মিথেনের 
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ঠিক দ্বিগুণ আয়তন অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। অতএব ১* ঘন সের্টি, মিথেন হইতে ১০ ঘন সেটি, 
00)5 পাওয়া যায় এবং সেজন্ত ২০ ঘন সেটি, অক্সিজেন প্রয়োজন । 

কিন্তু, ১* ঘন সেটি. 0০১-এর জন্য ১* ঘন সেটটি, অক্সিজেন লাগে। সুতরাং বাকী ১* ঘন 

সেটি. অক্সিজেন হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তীহীতে ২* ঘন সেন্টি. হাইন্্রৌজেনও প্রয়োজন 

হইয়াছে । এই ২* ঘন সেটটি, হাইড্রোজেন অবগ্াই ১০ ঘন সেন্টি. মিথেন হইতে পাওয়া গিয়াছে। 

** ১০ ঘন সেটি. মিথেনে ২* ঘন সেন্ট. হাইড্রোজেন পাকে । অর্থাৎ মিথেনে উহার দ্বিগুণ 
আয়তন পরিমাণ হাইঞ্রে(জেন থাকে- ইহাই মিথেনে আয়তন-সংযুতি । 

সন্ত £ ১ ঘন সেটটি, মিথেনে ২ ঘন মেন্ট. হাইড্রোজেন থাকে, 

আ ভোগাড়ে৷ প্রকল্পান্ুযায়ী আমব! বলিতে পাবি, 

7 সংখ্যক মিথেন অণুতে হা) সংখ্যক হাইন্ড্াজেন অএ থাকে, 

১টি মিথেনের অণুতে ২টি হাইড়োজেন অণু বা ৪টি পবমাণ থাকে। অতএব, 
মিথেনের আণবিক সঙ্কেত ধবা যাইতে পাবে (41151 

»** ইহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ৮*১২+৪৯১। 

কিন্তু মিথেনের ঘনত্ব-৮ ১ *** উহার আণবিক গুকই- ১৬ । 
**.৮১১২+৪৮১-১৬ 

*৬:০75১ 

অর্থাং, মিথেনের আণবিক সঙ্কেত, 01741 

ই৮-৫ | ইত্েন্নঃ 0275 2 পেট্রোলিয়াম খনির গ্যাসে মিখেনের সঙ্গে 

কিছুটা ইথেন থাকে । 

প্রস্ততি হ (১) ল্যাবরেটবীতে উচ্ভা মিথেনের মত সোডিয়াম প্রপিয়নেট ও 

সোডালাইম উত্তপ্ত করিয়। তৈয়ারী করা ভ্য। 
017,075000%+ ০017 051, + ০5005 

(২) দস্তা-তামার যুগল দ্বাৰা কোহলে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিয়া, 
তদ্ধারা ইথাইল আয়োডাইডকে বিজারিত করিলে ইথেন পা ওয়া যাইবে । 

0517 51+217-105115+া, 

(৩) মিথাইল আয়োডাইডের ইথিরীয দ্রবণে সোডিয়ামের ছোট ছে"ট টুকরা 
দিলে আস্তে আস্তে ইথেন উৎপন হয়। 

0৪] +2+ 0৮87-057০+2বঞ্া, 
ইহাকে “ভাজ্জ প্রতিক্রিয়া” ডে১৫:12 1২090601) বল! হয়। এইভাবে একটি কাবন পরমাণু- 

বিশিষ্ট [0১] যৌগ হইতে ছুই কার্বন পরমাণু-বিশিষ্ট যৌগ (02175) পাঁওয়। যাইতে পারে। 

গাঢ় সোডিয়াম আসিটেট ভ্বণের তড়িৎ বিশ্লেষণেও ইথেন পাওয়া যায়। 

ইহাকে কোল্বে প্রক্তিয়া (০19৩ ১)1:76515) বলে । 

৪1923 টি +250 5045৮209585 ৮ 20] 
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২৮-৩৬। ইউব্থেন্েল শুল্্ 8 মিথেনের মত ইথেন গন্ধহীন, বর্ণহীন, 
জলে অদ্রবণীয়, দাহাগুণপম্পন্ন গ্যাস। দহনের ফলে ইথেন 005 এবং ঘ্নহ0 

দেয়। ৃ 
20216 +7002- 40095 4+ 61750) 

ইথেনও নিক্ষিয় গ্যাস, কেবলমাত্র ক্লোরিণ দ্বার! উহার হাইড্রোজেন ধীরে ধীরে 
প্রতিস্থাপন করা সম্ভব । 

জনি, নিও 0,1750] -৯ 02,015 

ইথেন ইথাইল ক্লোঝ।ইড ডাই ক্লোরো। ইথেন 

৯ 0550 07110 ০05 

ট্রাই ক্লোবো ইপেন টেদ্রা ক্লোবো৷ হেন পেন্টা ক্লোরো৷ ইথেন 

-৯ 02019 

হেক্স ক্লোবো ইথেন 

কেবলমাত্র মিখেন, ইথেন নয, সমস্থ পবিপৃল্ধ হাইডোকার্ন মেমন প্রোপেন, (তাবু দ* বিউটেন 
017,০0০, উতাদিও একই বকম ল্যবহাব কবে । এই সকল অপেক্ষাবৃত শিক্রিয় পরিপুন্ধ মুক্ত- 

ন[ববন্দী হাইউড়োকাখনগুলিৰ অপব নাম পাবাফিন | সাধারণ সাদা মোমণও হাতীড়োকার্বন এবং এই 
র্উগোঠীর অন্ুগত। 

ধাবাবাহিকতাবে প্য।বাফিনগুলিব সঙ্ধেত অন্তধাবন বিলে দেখা! যায় উহ্াদেদ ভিতর সর্বদাই 
একটি-৫].-পবমাণুপৃঞ্জের ব্যবধান আছে । বেমন -- 

মিথেন_-0০৮1৭ 

ইখেন_-11 0], 

প্রোপেন_(1101]15€]1ূ 

বিউটেন--000176]7,07,0াা, 

গেন্টেন_ 0র5011561075671507, 

হেল্সেন_ যেন ১৩,07১], 5১, ইতা।দি 

'মন্ন্ত গোষ্ঠীতেও এইকপ-_013 ,-এব পার্থকা লক্ষা কর! মায়। মেমন, আলকোহলে ?__ 

মিপাইল আলকোহল--(350)]1 

ইথাইল আলকোহল--0৮১০750) 
প্রোপাইল আলকোহল--00150ন 550] 

বিউটাইল আলকোহন-__ 0৮,0১7, খের, ইত্যাদি 

এইরূপ--খে5-পার্থক। বিশিষ্ট সমধশ্রী যৌগগুলি এক গোঠ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ইহাদের 
সমগোত্রীয় বুল! চলে (119100192595 901-3০5)। 

এক গোঁঠীর বিভিন্ন পদার্থগুলির মধ্যে সর্ধবদা একই পরমাণুর পার্থক্য (07 5-) 

থাকায় উহাদের জন্য একটি. সাধারণ সঙ্কেত ব্যবহাব করা যায়। যেমন, সমস্ত 
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প্যারাফিনের সাধারণ সন্কেত 0ম 5৭+০, (2. যে কোন পূর্ণসংখ্য। হইতে পারে ]। 
যখন 171) হেত, (মিথেন) 

112, 05] ও (ইথেন ) ইত্যাদি 

২৮৭ । মতমালী শ্বীর্থ 05070678) 2 0৯।5 কার্বন ও হাই- 

ড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ, স্থৃতরাং উহা! হাইড্রৌকার্বন। এই একই সন্কেতের 
তিনটি হাইড্রোকাধন আছে, যথা :-_ 

(১ (১0৮০৮ ৮0*-0ও 

২) এ 

ভার 
রঃ রে 

(৩) 0০1773--0--0]13 

৮, 

সঙ্কেত এক হইলেও ইহার! বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ এবং ইহাদের ধন্মও বিভিন্ন । 
অতএব দ্রেখা! যাইতেছে, বিভিন্ন পদাথকে একই সঙ্কেত সাহায্যে প্রকাশ করা যায়! 

এরকম এক .সস্কেতযুক্ত বিভিন্ন পদার্থকে সমযৌগিক পদার্থ (597375) বলা যায়। 
বিভিন্ন পদার্থে পরমাণুর প্রতি-বিন্তাস অবশ্থই বিভিন্ন । 

সমযৌগিক পদার্থগুলি ঘে একই গোষ্ঠানুক্ত হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম 
নাই । যেমন £-_ 

(১) 0715000[19--আঁসিটোন 

(২) 27,07,0110-প্রপিয়ন-আযলডিহাইভ 

(১) 01075013501] ১017501ন বিউটাইল আলকোহল 
খে) ০৪০13০০)- 

(২) 0লন5075--0--0৮50মও ইথার 

এইরূপ 0ঠান,,এর পাঁচটি, 09135০-এর ৩৫টি, 02০0 $91ব-এর 

১৩৫টি বিভিন্ন সমযোগী পদার্থ আছে । 

২৮৮-৮। আযাভ্পক্িলি মুলক £ আমরা দেখিয়াছি মিথেনের সহিত 
ক্লোরিণের বিক্রিয়ার ফলে উহার একটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইয়া মিথাইল 

ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় । 

০17147+ 0915 ৯ এ7501+17701 

(ক) 0৪750-- 
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এই মিথাইল ক্লোরাইড নানারূপ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং উহার 
ক্লোরিণ পরমাঁণুটি বিভিন্ন রকমে প্রতিস্থাপিত করা যায়। 

যেমন-_ 
তেন ,01+€0 ৯ তল» +0 
তেন ,01+70 ৯ তন ১07+0 
তেন১০01+]যচ, ৯ 0লু বন ,+701 
07501+4£305 ১» তল্20০+7701 ইত্যাদি 

এই সকল বিক্রিয়াতে ঢের্ও-পরমাণুপুঞ্ের কোনই পরিবর্তন ঘটে না। 

অর্থাৎ 07]-পরমাণুপু৪্ টিম +, 904১ 09 প্রভৃতি মূলকের হ্যায় ব্যবহার 
করে। সেইজন্য ০7৪-কে “মিথাইল মূলক” বলা হয়। অনুরূপভাবে ০গ্্র ৪- 

পরমাণুপুঞ্ও [ ইথেনের একটি হাইড্রোজেন বিয়োগে পাওয়া যায় ] একটি মুলক। 
ইহাকে বলে “ইথাইল মূলক”। যে কোন পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন হইতে একটি 

হাইড্রোজেন সরাইয়া লইলে যে মুলক পাওয়। যাইবে, তাহার নাম “আযালকিল 
মুলক” । 

(011, -* তা (মিথাইল ) 

0১1]5 ২৯ 0515 (উখাউল) 
0২11 -৯ (5117 (প্রপাইল) 
০41170 7৯ (119 ( বিউটাইল ) ইত্যাদি । 

যৌগপদার্থেৰ নামকরণেব সময় অনেক সময এই “আলকিল মুলকেব” সাহীষা লওয়া হয়। 
মেনন, 

€751170)11 (৮5170 0271501 

প্রগপইল আ্যালকোহল বিউটাইল সায়নাইড ইথাইল ক্লোরাইড 

২৮-৯। অপভ্িপুক্ত হাউড্রোক্কার্বন্ন 1 ইধিলীনঃ 02৭ ই 
ইথিলীন একটি অপরিপুক্ত হাইড্রোকাবন_ কোল গ্যাসে শতকরা ৫-১০ ভাগ 
ইথিলীন থাকে। 

প্রস্ততি 3 ইথাইল আলকোহল (অর্থাৎ) কোহল, 02ান ৪017) হইতে 
জল নিষ্ষাশিত করিয়া ইথিলীন প্রস্তত করা হয়। নিরুদক হিসাবে সাধারণতঃ 

গাঢ় সালফিউরিক আাঁসিভ বা ফসফরিক আ্যাসিভ ব্যবহার করা হয়। 

একটি কাচের কুপীতে একভাগ কোহলের সাহত উহীর চার-পাঁচ গুণ গাঢ় সালফিউরিক আযসিড 
মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। কুপীর মুখে একটি করের সাহাষ্যে একটি বিন্দুপাতী-ফানেন ও 

. নির্গম-নল এবং থার্মোমিটাব জুড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপর কুগীটিকে একটি বালিখোলাতে 
১৬০০---১৭০০ সেট্টিগ্রেড পর্বান্ত তাপিত কর! হয্। এই উত্তাপে মিশ্রণটি ফুটিতে থাকে এবং 
সেই সময় অতিরিক্ত ফেনা বন্ধ করার জন্য কুপীর ভিতরে খাঁনিকট। অনা আলুমিনিয়াম সালফেট 
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অথবা কয়েকটি কাচের টুকরা দেওয়া হয়। এই উত্তাপে 7,50২ দ্বারা কোহল বিশ্লেষিত হইস্কা 
ইখিলীনে পরিণত হয় এবং ইথিলীন গ্যাস নিগম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে। বন্ততঃ কোহল 
প্রথমে হাইড্রোজেন সালফেটে পরিণত হয় এবং পরে উহা বিযোজিত হইয়া ইথিলীন উৎপন্ন হয়। 

০91750917 +172১094 -_ 087 51১04+ 720 

0৮0750০০054 ন5০৭ 

অর্থাৎ, উর গুড 057 ,+750 
উৎপন্ন ইথিলীনের সহিত কিছু 00৪ এবং 905 মিশ্রিত থাকে । সুতরাং 

উহাকে কষ্ট্িক পটাপের দ্রবণের ভিতর দিয়] প্রথমে পরিচালিত করিলে এঁ সমস্ত 

দু্র হয় এবং পরে উহাকে জলের অপোত্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয় 
(চিন্ত্র ২৮ঘ)। 

চিত্র ৯৮ঘ-_ইপিলান প্রস্থতি 

(১) সালফিউরিক আ্যাঁসিডের পদ্ধিবন্তে ফসফরিক আযাসিড ব্যবহার করিলে 

অপেক্ষার বিশ্রদ্ধ ইথিলীন আরও সহজে পাগযা যায়! সালফিউরিক আসিড ব। 

ফসফরিক আসিভ কেবলমাত্র নিরূদকের কাঁজ করে । উহাদের কোন রাসায়নিক 

পরিবর্তন হয় না । তবে সালফিউরিক আসিডের পরিমাণ সর্বদাই অনেক বেশী রাখ। 
দরকার, তাহ! না হইলে ইথিলীনের পরিবর্তে ইথার? (04[3$90) উৎপন্ন হইবে। 

প্রায় ৩৫০০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত আযলুমিনা (15095) প্রভাবকের উপর দিয়া 
কোহল-বাম্প প্রবাহিত কঙিলেও ইথিলীন পাওয়া যায় __ 

(4150 
02ান,0] 



ইথিলীন ৪৮৯ 

(২) ইথাইল আয়োডাইডের কোহলীয় ভ্রবণের সহিত তপ্ত গাঢ় কষ্টিক পটাস 

দ্রবণের বিক্রিয়ার দ্বারাও ইথিলীন পাওয়া যায়। 
59175] +170911 7 থান । ++ 11509 

[ ইথাইল আয়োডাইড ] 

(৩) ইথিলীন-ডাই-ব্রোমাইডের কোহলীয় দ্রবণ দস্তা-রজসহ (20-189) 
তাপিত করিলে ইথিলীন উত্পন্ন হয় £__ 

গান £1319 1 20-5 0০810 4 4-201015 

[ ইথিলীন-ডাই-ত্রেমাইড ] 

২৮-৯০ 1 হহ্খিলীন্লেক্র শল্য 2 ইথিলীন একটি বর্ণহীন গ্যাস । 

ইহার একটি ঈবত-মিষ্ট গন্ধ আছে । জলে ইহার দ্রাব্যতা খুবই কম এবং ইহ। 
প্রায় বাতাসের সমান ভারী । ইখিলীন দহন-সহায়ক নয় বটে, কিন্তু উহ1 নিজে 

দাহ | বাতাসে ইভ1 উদ্জ্ল-শিখাপহ জলিতে থাকে | 

(03117 307-20054211,0 

প্রজ্লনের ফলে উহা কাবন ডাই-অঞ্াাইড এ জলে পরিণত হয়। কোলগাযাণে 

ইথিলীন আছে বলিয়াই, উহা! আলোক-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ইথিলীন ও 

অঞ্সিজেনেৰ মিশ্রণে আগুন পরাইয়া দিলে বিস্ফোরণ হয়। 

ইখিলীন অণুতে কাধন-পরমাণু ছুটির ভিতব একটি দ্বিবন্ধ বন্তমান। অর্থাৎ 

অণুটি অপরিপৃক্ত। এই জন্য ইখিলীনেব ধাসাবশিক সঞ্রিয়তা সমধিক । 

(১) ইথিলীন সোজান্জি বহু পদাথের সহিত যুক্ত হইয়া! বিভিন্ন যুত যৌগিক 
উৎপাদন করে । হ্যালোজেন, হা/লেজেন আাসিড, গাঢ় সালফিউবিক আ্যামিড, 

হাইপোর্লোরাস আাসিড প্রভৃতিব সহিত উহা খুব সহজে সংযুক্ত হয়। এই সকল 

বিক্রিয়ার সময় কাধন-পরমাণুদ্ধয়ের মধ্যস্থিত ছিবন্ধটি খুলিয়া যাঁয় এৰং ছুইটি মুক্ু 
যোজকের মাভায্যে সংযোগ সাধিত হয়। যথা £-- 

| | 
(ক) 0০119 -0175+ 0015 -৯ 7750০-0121+ 019 -৯ 

[7020-0175 -৯ 07501-0705 

01 ০ 

অথাৎ 02ঘ4+ 012 -₹ 05]1,018 [ ইথিলীন-ডাই-ক্লোরাইড ] 
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(খ) দঃ ০7 ল্ল5০-০7 

[750 0 7750-01 | ইথিলীন ক্লোরোহাইড়িন ] 

(গ) ই ন্ (175 
॥ + | | - 07501751704 

[26 1190, (7৪ 7504 [ ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট ] 

(ঘ) 2০ খু ০োাও 
॥ + | ল | লু ০এানভা 

2. "এ তানহা [ ইথাইল আয়োডাইড 

ইত্যাদি 

(২) বিচুর্ণ নিকেলের প্রভাবে ১৫০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস 

দ্বারা ইখিলীন বিজারিত হইয়। ইথেনে পরিণত হয়। 
02ান,+1ন*- 0519 

(৩) ওজোনের সহিত মিলিত হইয়া ইথিলীন একটি অস্থায়ী যৌগিকের ষষ্ট 

করে। উহাকে ইথিলীন ওজোনাইঙ বলে £_- 

07077207117 012 ূ 
| [ ইখিলীন ওচজোনাউড এ 

(0) -_ 0) _ (009 

(৪) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের জার্ণের ফলে ইথিলীন গ্লাইকল নামক 

পদার্থে বূপাস্তরিত হয় £-_ 
205114+05+211১0-205111(071)5 (গ্লাইকল) 

ইখিলীনের ব্যবহার ৪ চিকংসকেবা চেতনানাণক (817৮০50)01০) ঝপে ইথিলীন 

বাবহার কবেন। কাঁচা ফল কৃত্রিম উপায়ে প।কানোব জন্য উথিশীন বাবত হয। যুদ্ধে বহুল 

ব্যবহৃত বিষান্ত' রাসায়নিক ব্য “মাস্ট গ্যান” (7711512৫849) ইথিলীন হইতেই তৈয়ারী কর! 

হয়। ইথিলীন হইতে আলকোহল হৈয়ারী কব হয়। 

২৮-৯৮৯। ইঞ্খিলীন্নেল্ল সহস্ুতি ও সক্ষেভ্ি 2 মিথেনের 
মত ইখিলীনকেও অতিরিক্ত অক্সিজেনের সহিত 7-আকুতির গ্যাসমান যন্ত্রে একই 

পদ্ধতিতে বিদ্যুৎস্ষুরণের দ্বারা জারিত করিয়! কার্বন ডাই-অক্মাইড ও জলে পরিণত 
করা হয়। দেখা যায়, এক ঘন সেন্টি, ইথিলীন হইতে দুই ঘন সেন্টি, কাধন 

ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয় এবং এই বিক্রিয়াতে ৩ ঘন সেন্টি, অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। 

কিস্ত ছুই ঘন সেন্টি, কার্ধন ডাই-অক্সাইডের জন্য ২ ঘন সেটি, অক্সিজেন মাত্র 
প্রয়োজন । অতএব বাকী ১ ঘন সেটি, অক্সিজেন হইতে জল উৎপাদন হয়। 



আাসিটিলীন ৪৯১ 

সেই জলের জঙ্ নিশ্চয়ই ২ ঘন সেন্টি. হাইড্রোজেনও প্রয়োজন এবং এই হাইড্রোজেন 
অবশ্ঠই ইথিলীন হইতে পাওয়া গিয়াছে। 

*, ১ ঘন সোর্টি, ইথিলীনে ২ খন সেন্টিমিটাব হাইড্রোজেন থাকে । 

অতএব, 7 সংখাক ইথিলীন অণুতে ২০ সংখাক হাইড্রোজেন অণু বন্রমান। (আভোগাডে। ) 
১ ১টি ইখিলীন অথুতে ২টি হাইড্রোজেন অণু অথবা ৪টি হাইডৌজেন পরমাণু বর্তমান । 

১, ইথিলীনের আণবিক সন্কেত ধরা যাইতে পারে, তান, 

অর্থাৎ ইহার আণবিক গুকত্ব, ১২১৮+১%৪। 

কিন্তু ইথিলীনের ঘনত্ব -১৪ , অথবা ইহার আণবিক গুরুত্ব -২৮। 
* ১২-৮+৪-২৮, অর্থাৎ ৮-২। 

ইথিলীনে্র আপবিক সঙ্কেত, 01 

২৮-৯২। ২৪সগাসিউিন্লীন্নঃ 05৮5 8 কোলগ্যাসে অতি সামান্য 
পরিমাণ (০*০৬%) আযাসিটিলীন আছে। ইহা ছাড়া» প্রকৃতিতে আযাসিটিলীন 
আর বড় দেখ! যায় না। 

প্রস্ততি ঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি 2 সাধারণ উষ্ণতায় জলের সহিত 

ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে আসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হ্য়। 

(72770৮68018) 67. 

(১) একটি শঙ্কু-কৃপীতে প্রথমে খানিকট। বালু লইয়া উহার উপরে ক্যালসিয়াম 
কার্বাইডের ছোট ছোট টুকরা রাখিয়। দেওয়া হয়। কৃপীটির মুখ কর্ক দিয়া 
'আটিয়া দেওয়া হয। এই কর্কের সন্দে একটি নির্গ-নল ও জলপূর্ণ একটি 

বিন্দ্রপাতী-ফানেল লাগান থাকে 
(চিত্র ২৮উ)। ফানেল হইতে 

ফরেট! ফোটা জল কৃপীর মধ্যে 
ফেলিলে কার্বাইড জলের 

সংস্পর্শে আসিয়। আাসিটিলীন 

গ্যাস উৎপন্ন করে। নির্গম- 

নল দিয়া বাহির হইলে উহাকে 

জলের উপর গ্যাসঞ্জারে সং- 
গৃহীত করা হয়। র 

এই আ্যানিটিলীনের সহিত হবল্প- চিত্র ২৮৬__আযাসিটিলীন প্রস্তুতি 

পরিমাণ ফসফিন, আরসাইন,_হাইফ্রেজেন সাঁলফাইড, আযমোনিয়। প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। 



প্রঃ২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ফসফিন প্রভৃতির জন্য এই গ্যাসের একটি হূর্ন্ধও থাকে! অনেক সময় আসিড মিশ্রিত, কপার 
সালফেট .দ্রবণের.. ভিতর .. দিয়া. উৎপর. গৃঢা্টি 
পরিচালিত করিয়া এই সকল অপদ্রব্য.দুব করা 

হয় এবং বিশুক্ক আলিটিলীন সংগ্রহ ক্র! হয় | 
এই বিক্রিয়াতে যে ক্যালসিয়াম কার্ধাইড 

প্রয়োজন তাহা কলিচুণ ও কোকচূর্ণ হইতে 
প্রস্তত হয়। 

0০20)4+-307- 05805 +00 

প্রায় ৩০০০০ সেট্িগ্রেডে একটি বৈদ্যুতিক 
চুলীতে (চিত্র ২৮চ) চুণ ও কোকের মিশ্রণ 
উন্তপ্ত করিলে ক্যালসিয়াম কাবা উৎপন্ন হয় এবং 
গলিত অবস্থায় চুলীর নীচে সঞ্চিত হয। চুল্লীর 
উপবেব দিকে উপজাত কাবন মনোক্সাইড বায়ুর 
সাহাযো পোড়াইয! কার্বন ডই-অল্গাইডে পবিণত 
কনা হয়। এ উত্তাপে প্রথমে মিশ্রণটি তপিত 
হয। চুগীর মধান্থলে গ্র্যাফাইটেব ছুইটি তড়িৎ- 

দ্বাবেব ঠিভন নিদ্রাৎন্বপিজেব সষ্ট কবিয়া 
ভাধিক উষণভ।ব স্থষ্টি কৰা হয। মিশ্রণটি 

চিত্র ২৮৮2৫, প্রস্ততি বাবে বীবে নীচেব দিকে নীমিতে থাকে এবং 
তড়িং-ক্ষলিঙ্গের ভিতর দিয়! অতিরুম কবাব সময় বিপ্লিয়াটি সম্পন্ন হয। 

(২) কার্বন ও হাইড্রোজেন এই ঘৌল টুঈটির সংশ্েষণ দ্বারাও আ্যাসিটিলীন 
পাওয়| যায়। একটি শক্ত কাচের গ্নেবে ছুইটি গ্যাস-কার্বনেব তডিৎ্-ছারের 
মধ্যে বিছ্যৎক্ষরণ কর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাচের থোবের ভিতর দিয়া একটি 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন প্রবাহ পরিচালিত করা হয (চিত্র ২৮ছ)। এই অবস্থার 
তড়িৎ্দ্বারের কার্ধনের সহিত হাইড্রোজেন মিলিত ইইয়। অযাসিটিলীন তৈয়ারী হয়। 

201+1155505115 

হি 
ৰ চিত্র ২৮ছ--আসিটিলীনের সংশ্রেষণ এ 

২৮-৯৩।) জ্যান্িডিলীলেন্র হুল্্র £ আ্যাসিটিলীন একটি বর্ণ- 
হীন গ্যাস। বিশুদ্ধ অবস্থায় উহার একটি যিষ্ট-দ্রাণ আছে। ০৭ উষ্ণতায় ও 

সাধারণ চাপে জলে উহার সমায়তন পরিমাণ আযাসিটিলীন দ্রবীভূত হয়, কিন্ত 



আযসিটিলীন ৪৯৩ 

আযামিটোন দ্রাবকে অআযাসিটিলীন অত্যন্ত ভ্রবণীয়। আ্যাসিটিলীনকে সহজেই 

তরলিত করা যায় বটে, কিন্তু তরল আাসিটিলীন বিস্ফোরক । এজন্য আযসিটিলীন 

স্থানাস্তরে পাঠানোর সময়" সর্বদাই অতিরিক্ত চাঁপে আযাসিটোনে ত্রবীভূত 
করিয়।! লওয়! হয়। আযসিটিলীন অপরের দহন-সহায়ক নয়। যদি একটি 

সরু নলের মাথায় বাতাসের ভিতর আযাসিটিলীন জবাল। ইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে 
উহ্] উজ্জ্বল আলে! সহকারে জ্লিতে থাক্ষে এবং প্রচুর তাপ বিকিরণ করে। 

বাতাসের পরিবর্তে দি এইভাবে অক্সিজেন গ্যাসের ভিতর আযাসিটিলীন জলিতে 

দেওয়া হয় তবে যে অক্সি-আযসিটিলীন খিখা পাওয়। যায় তাহার উষ্ণতা প্রায় 
৩৫০০৭ সেন্টিগ্রেড। এই কারণে, বিভিন্ন ধাতু গলানোর জন্য, বা ছুইটি ধাতু 
জোড়া দিতে এই অক্সি-আাসিটিলীন-শিখ] ব্যবহৃত হয়। 

আযাসিটিলীন ও বাতাসের মিশ্রণ কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে আসিলে প্রচণ্ড 

বিক্ষোরণ হয় । 202 +505-40095+21120 

() ইথিলীনের মত আসিটিলীনও একটি অপরিপুক্ত হাইড্রোকার্বন। ইহার 

অণুতে কান পরদাণু দুইটির ভিতব একটি ত্রিবন্ধ আছে, সেইজন্য আাসিটিলীন 

যৌগটি অস্থায়ী ধরণের এবং বিশেষ সঞ্তিয়। বহুরকম পদাথের সহিত উহ] 

যুত-যৌগিক সৃষ্টি কবে। বিভিন্ন বস্তব সহিত সংঘুক্ত হওয়ার সময় ইহার ত্রিবন্ধ 
পরিবন্তিত হইয়া উহাদের চ|রিটি ঘোজক মুক্ত হইয়া থাকে । প্রথমে ছুইটি 

এবং পরে আরও দুইটি যেজক এইভাবে রাসাধনিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে। 

যথা 2-- 

(১) 116 1) 1161) 
|| + | 7 ॥ 

110 [1 [1011 
11037 ও 17107)2 

॥ + | লু [ আ।সিটিলীন টেট্রাব্রোমাহড ] 
17032 )1- [107015 

(২) [7০ ঘা 0171 চা 07717018 

|| _--৯ ॥ ৯ | [ ইখিলীন ডাইব্রোমাইড ] 
[10 তো ০17, 

(৩) ছা০ চা, নত নত 1৩ 
| ---৯ ॥ -_-৯ | | ইথেন ] 

চা ও শানঃ 

এই বিজারণ-ক্রিয়াতে বিচুর্ণ নিকেল প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(1) আসিটিলীন ও ক্লোরিণের বিক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রচণ্ততার সহিত সম্পাদিত 



৪৯৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হয়। বস্ততঃ, আযাসিটিলীন জারিত হইয়া কার্বন ও হাইড্রোক্লোরিক আযসিডে 
পরিণত হয় £--  0গাত৪+015-20+2ান 0 

কিন্তু “কাইজেলগুড়” (615618%%1) চূর্ণের উপস্থিতিতে ক্লোরিণ গ্যাস ধীরে 

ধীরে আযাসিটিলীনের সহিত যুক্ত হইয়। টে্রাক্লোরো-আযাসিটিলীন উৎপন্ন করে £-_ 
0ঞান 5 +2015- 0550, 

(01) লঘু সালফিউরিক আ্যাসিউ (২*%) এবং মারকিউরিক সালফেট 

দ্রবণের ভিতর দিয়া আযাসিটিলীন পরিচালিত করিলে উহা জলের সহিত সংযুক্ত 

হইয়া আযসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয় 2 
তান তাও 
] +1150) _ | 
০41 0110) 

(৮) আযামোনিয়া-বুক্ত সিলভার ব। কপারের লবণের দ্রবণের ভিতর 

আযার্সিটিলীন গ্যাস পরিচালিত করিলে যথাক্রমে উহাদের ভিতর হইতে সিলভার 

ও কপার আসিটিলাইড অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

24630৯+ 0১7১ +2বা],011-450১+27১)+2খি ঘা ,ব0১ 
085015+ 0১13, +21ব11,0£- 08505 +27১০+2]1750 

এই বিক্রিয়ার সাহাধ্যেই সাপারণত্ঃ আযাসিটিলীন পরীক্ষা! কবা হয় এবং 

উহার অস্তিত্ব জনা যায়। ইখিলান ব| মিথেন এইবপ বিক্রিদ্বা করে না। 

ঘ) একটি তপ্ত নলের ভিতর দিয়া আযাসিটিলীন গ্যাস প্রবাহিত করিলে 

বেনজিন পাওয়া যায়। এই পবিবর্তনে বস্তুতঃ তিনটি আাসিটিলীন অণু একক্র 
যুক্ত হইয়! একটি বেনজিন অণুতে পরিণত হয় £- 3072 _ 09179 

০৮17 (17 

চ রি ৯ 
০ ৪ ০7 ০1 

অর্থাৎ | ই ৭ ৰ 
লে নল তা লে 

% সি. 
তন ০ 

কোনও পদার্থের এইরূপ একাধিক অণু একত্র সংযুক্ত হইয়া যখন অপর 
একটি পদার্থে পরিণত হয়, তখন উহাকে বনু-যৌগিক বল! যাইতে পারে। 
এইঝপ বিক্রিয়া “বহু-সংযোগ-ক্রিয়া” (017176715901097) নামে পরিচিত । 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই বহু-সংযোগের ফলে নূতন অর্ুটির আণবিক গুরুত্ব 



জালানি-গযাস ৪৯৫, 

পূর্বেকার অণুর গুরুত্বের কোন সরল গুণিতক হইবে, কিন্তু উহাদের উপাদান 
মৌলসমূহের ওজনের অনুপাত একই থাকিবে। 

আাসিটিলীনের ব্যবহার £ আ্যাদিটিলীনের অনেক রকম বাবহার আছে। 
(ক) আ।সিটিলীন বিভিন্ন জৈব-যৌগিক প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। যথা__আসিটালডিহাইভ 
(লন ১070), আসিটিক আসিড (07500013), হেল্সাক্লোবেো। ইথেন (05015), জৈব- 

দ্রাবক ওয়েন (69102, 0207501,) ইত্যাদি । (খ)ট আলো'ক উৎপাদনেও আসিটিলীন 

ব্যবহার করা হয। (গ) অক্সি-আসিটিলীন শিখা উৎপাদনে প্রচুর আ্যাসিটিলীন প্রয়োজন। 
€ঘ) কৃত্রিম রবার প্রস্তুতিতেও আসিটিলীনের প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি । 

তুলন1 £ আমরা মিথেন, ইথিলীন ও আসিটিলীন_-এই তিনটি হাইডোকার্বনের বিষয় 
আলোচনা কবিয়াছি। কিন্তু হইড্রোকার্ধন হইলেও উহাদেন পরম্পরেব মধো যখেষ্ট পার্থক্য 
আছে। উহাদের মধ মিথেন পবিপুক্ত যৌগ, কিন্ত অপব ঢুইটি অপবিপৃক্ত । হতরাং মিথেন 
নিজ্তিয়, কিন্তু আসিটিলীন ও ইথিলীন খুব সথিয় | 

(১) ব্রোগিন মিথেনেব সঠিত ত্রিয়া কবিয। হাঈড্রোজেন প্রতিম্থ।পন করে মাত্র, কিন্ত ব্রেমিন 
ইথিলীন ও আসিটিলীনে সহিত যুক্ত হইয়। যুত-যৌশিক উৎপাদন কবে। 

(২) হাঁড্রোক্রোবিক আসিডেব সহিত মিথেনেব কোন প্রিয়া হয় না, কিন্ক ইণিলীন ও 

ডি [নিটিলীন উহার সহিত সংযুক্ত হয়। 

(৩) গাঢ 7,950 ছ।রা মিথেন আন্বান্ত হয় না, কিন্তু হণিলান ও আিটিলীন উহা 
সহিত যুক্ত হয়। 

(৪) আমোনিয়া-যুক্ত কিউশ্রাস ক্লৌবাউডেব সহিত মিথেন ও ঠথিলীনের কোন বিক্রিয়া 
হয় না, কিন্ত আ।সিটিলান উহা! হতে লাল অধক্ষেপ উৎপন্ন কনে। 

৫৫) ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণ আ(িটিলীন ও ইথিলান ছ।র1 বিরঞ্জিত হয়, কিন্ক মিথেনেব 

সেই ক্ষমতা নাই । 

র জ্বালানি-গ্যাস 

বিবিধ বাসায়নিক শিল্পে, যানবাহন পরিচালনে এবং গৃহের সাধারণ কাজে 

প্রচুর তাপ-শক্জির প্রয়োজন হয়। সৌরকিরণ হইতে ঘা বিছ্যৎ-শক্তির সাহায্যে 
অবশ্য তাপ-শক্তি পাওয়া যায়, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুপ্রকারের দাহাবস্ত 
পোড়াইয়া তাপ-উৎপা্দন কর! হয়। এই দাহ্াবস্তগুলি কঠিন, তরল ব৷ গ্যাসীয় 
হইতে পারে। সাধারণ উনানে, ধাতু-নিষ্কাশনের চুললীতে, রেলের ইঞ্জিন 

প্রভৃতিতে কঠিন ইন্ধন কয়লা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পেট্রোল, কেরোসিন 
প্রভৃতি তরল জ্বালানিসমূহ মোটরের ইঞ্জিন, ষ্রোভ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। 
গ্যাসীয় ইন্ধনের প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু উহা দ্রুত প্রসারলাভ 
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করিতেছে । অনেক রকম রাসায়নিক শিল্প ছাড়াও গৃহস্থের কাজে গ্যাসীয় 

ইঞ্ষনের প্রয়োগ আজকাল দেখ] যাইতেছে । বিশেষ কয়েকটি গ্যাস জালানিরূপে 

ব্যবহৃত হয়, যথা! £-- 
(১) কোল গ্যাস, (২) প্রডিউসার গ্যাস, (৩) ওয়াটার গ্যাস, (৪) সেমি- 

ওয়াটার গ্যাস, (৫) অয়েল গ্যাস। 

-/ ২২৮৯৪ । হোকীলগ্ঢাস্ম (০০৪1 £8৪)£ খনি হইতে যে “কাচা 

কয়লা” পাওয়া 'যায় তাহাতে মৌলিক কার্ধনের অংশই অবশ্ত বেশী, কিন্তু উহার 
সহিত অনেক টজবপদার্থও মিশ্রিত থাকে । বাতাসের অবর্তমানে কাচা কয়লার 

অন্তধূমপাতন করিলে এই সকল জৈবপদার্থ বিযোজিত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় 
পাতিত হয়। এই উদ্বায়ী পদার্থ হইতেই কোল গ্যাস পাওয়া যায়। 

অগ্রিসহ মৃত্তিকার বড় বড় বক্যন্ত্রে ব1 অগ্নিসহ-উষ্টকের চতুক্ষোণ প্রকোষ্ঠে 

কয়লার অন্তধূমপাতন সম্পাদিত হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্দ্যে ১২১৫" ফুট, 
উচ্চতায় ৮-১০' ফুট এবং ২" ফুট প্রস্থ হয়। এই রকম একত্রে প্রায় ২০-২৫টি 

প্রকোষ্ঠ থাকে । উহাদিগকে চারিদিক হইতে জালানি-গ্যাস সাহায্যেই উত্তপ্ত 
করার ব্যবস্থা থাকে । প্রত্যেকটি প্রকোগ্ের প্রায় ভিন-চতুর্থাংশ কষলার টুকরাতে 
ভন্তি করিয়া লওর! হয় এবং উহাব চ[রিদিক মাটির প্রলেপ দ্বার! বন্ধ করিয়া 

দেওয়। হয় যাহাতে বাতাস ভিতরে গুবেশ করিতে না পারে। এই প্রণাপীতে 

যে কোলগ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাবই কিরদংশ বাতাসের সহিত পোড়াইয়া এই 

প্রকোঠ্ঠ গুলিকে উত্তপ্ত করা হয়। গায় ১০০০০ ডিগ্রী উষ্ণতায় সচরাচর অন্তরধ্ন- 
পাতন সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ হইতে উদ্বাধী পদার্থসমূহ উপরের 
একটি নির্গম-নল দিয়া বাহির হইবা আসে। অন্ুদ্বায়া কোক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া 

থাকে। কাধনের কিছু অংশ উদ্ধপাতিত হ্ইয়৷ প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে সঞ্চিত 

হয়। ইহাই গ্যাস-কাধন। 
অন্ধূমপাতনের ফলে কয়লা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাতে বাদ্পীভূত 

অবস্থায় যথেষ্ট আলকাতর। থাকে এবং আরও অনেক প্রকরি গ্যাস থাকে) 

যথা, 0, 0৪৮ +) 035,1129, 770, 0০0, চাও প্রভৃতি । উদ্বায়ী 

গ্যাসসমূহ নিক্ষান্ত হইয়াই প্রথমে একটি আংশিক জলপুর্ণ সিলিগারে প্রবেশ করে 
এবং জলের ভিতর দিয়] প্রবাহিত হুইয়া যায় (চিত্র ২৮জ)। এখানে অন্ন 

কিছু আলকাতরা ঘনীকূত হয়। অতঃপর গ্যাস পর পর কতকগুলি শীতক-নলের 
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৪৯৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়। এই শীতক-নলগুলি একটি ট্যাক্কের সহিত যুক্ত 
থাকে । ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ আলকাতরাটুকু এবং জলীয় বাষ্প তরল 
হইয়া ট্যাঙ্কে সঞ্চিত হয়। কোন কোন গ্যাস জলে দ্রবীভূতও হইয়! যায়। ট্যাক্কের 
তরল পদার্থ ছুইটি স্তরে পৃথক হইয়া পড়ে। নীচের অংশে আলকাতরা৷ জমিয়া 

থাকে এবং উহার উপরিভাগে একটি জলীয় অংশ পাওয়া যায়। এই জলীয় অংশে 

আামোনিয়। দ্রবীভূত থাকে এবং ইহ] “আযামোনিয়াক্যাল লিকর” (2107707015091 

110907) নামে পরিচিত। ইহার পর বাকী গ্যাস একটি কোক বাঁ পাথরের 

প্রেটে পরিপূর্ণ উচ্চ-স্তত্তের তলদেশে প্রবেশ করিয়া! উপরের দিকে উঠিতে থাকে । 
স্তম্ভের উপর হইতে একটি শীতল জলের ঝরণা! বহিতে দেওয়া হয়। এই ভাবে 

গ্যাসটি যথাসম্ভব ধৌত করা হয়। ইহার পরেও গ্যাসের ভিতর কিছু সালফার- 

ঘটিত যৌগ থাকে । জ্ালানি-গ্যাসে কোন সালফার যৌগ থাক অবাঞ্চিত। 

ৃতর!ং উহাকে দূর করার জন্য গ্যাসটিকে আর একটি ছোট স্তস্তের ভিতর দিয়! 

প্রবাহিত করা হয়। এই স্ত্ুটিতে কয়েকটি তাকের উপর ফেরিক হাইড্ুক্সাইড 

রাখা হয়। ফেরিক হাইডুক্সাইভ হাইড্রোজেন সালফাইড শোবণ করিয়া লয়। 

এইরূপে শোধিত হওয়ার পর যে গ্যাস পাওযা যায তাহাকেই কোল-গ্যাস বলা হয় 

এবং উহাকে বড় বড় গ্য।স-ট্যাঙ্কে সঞ্চিত করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 

বিভিন্ন জায়গায় পরিচালিত করা হয়। যে পরিমাণ ওজন কয়লার অন্তধুমপাতন 

কর] হয় তাহার প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ কোল-গ্যাস পাওয়া ষায়। 

ফেরিক হাইড্ুল্সাইড হাইড্রোজেন সীলফাঙ্ড ছারা ফেরিক সালফাইডে পরিণত হয। তখন 

উহাকে শ্পেন্ট-অল্সাইভ (50 95106) বলে £- 
21750)13)517+317 ১5 ক 19257017150 

স্পেট-অক্সাইড বাতাসে রাখিয়া দিলে ধারে ধীবে আবার ফোরিক হইদ্ক্সইডে পরিণত হয় 

এবং সালফার পাওয়া যায়। 

2][70955+-305+01350) _ %0০00913)৯+6১ 

এই ফেরিক হাইডক্স।ইড পুনরায় ব্যবহার করা ঘায়। 

অনেক ক্ষেত্রে ফেরিক হাহডুল্স।ঠডের পগিবন্ডে কলিচুণ (১15০৫ 11276) ব্যবহাত হয় ৪-- 

(0017) 57 275১ _ল 686১) ০+211509 

ব্তমানে কোন কোন ফ্যাক্টরীতে কোল-গ্যানকে সোডা এবং সোডিয়াম থায়ে।-আ র্গেনেটের ভ্রবণের 

ভিতর দিয়| পরিচালিত করিয়। উহার ০5, তোখ প্রভৃতি দুরীভূত কর! হয়। 

ফোল-গ্যাসে সাধারণতঃ শিষ়্লিখিত গ্যাসসমূহ থাকে £ 

মিথেন, ৩০-৩৫% ॥ হাইড্রোজেন, ৪৫-৫০% ইথিলীন, ৪০% কার্বন 

মনোক্পাইভ, ৫-১০% ; নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি, ৫-৮% 



হাইড্রোকার্বনসমূহ ৪৯৯ 

কোল-গ্যাস সাধারণতঃ তাপ-উতপাদনের জন্যই প্রয়োগ করা হয়। কিন্ত 
ইথিলীন প্রভৃতি থাকার জন্য সময় সময় ভাম্বর জালির সাহাধ্যে উহা আলোক- 

উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। 

কয়লার অন্তধূমপাতনের ফলে কোক, গ্যাসকার্বন, আলকাতরা, আমো- 
নিয়াক্যাল লিকর এবং কোল-গ্যাপ-_প্রধানতঃ এ পাঁচটি পদার্থ পাওয়া যায়। 

ইহাদের প্রত্যেকটিই খুব মূল্যবান এবং নানা রকম রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজনীয়। 
কিন্ত আমাদের দেশে যে প্রচুর কয়লা কোকে পরিণত করিয়! ব্যবহৃত হয় তাহার 
খুব কম অংশ হইতে এই উদ্বায়ী পদার্থগুলি সংগৃহীত হয়। ফলে, এদেশে এই 
সকল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান পদার্থের অপচয় প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। 

জৈব-জাতীয় না হইলেও, অন্থান্ত 
জ্বালানি গ্যাস সম্পর্কে এখানে আলোচনা 
করা সমীচীন হইবে। 

- ২৮-৮৮। «“জ্ভিজ্ডসাল্তর 

এশা? (১:০৭৪৫০০ 0%5) ই প্রডিউসার 

গ্যাস নানক জালানি প্রধানতঃ কাবন মনো-. 
ঝইড ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ। খ্বেততগ্ত 
কোঁকের উপর দিয়া নিয়ন্ত্রিত পরিম।ণ বায়ু * 

পরিচালিত করিলে যে গাস-মিশণ পা এয়া 

খায় উহাই প্রডিউসার গ্যাস। একটি 
বিশেষ বকহমর চুলীতে (চিত্র ২৮ঝ )উত্তপ্ত চিত্র ২৮ঝ-_পরডিউসার গ্যাস 
কল লইয়া উহার নীচেব দিক হইতে বায়ু উৎপাদন 

প্রবেশ করান হয় । উপরের একপাশের নিগম-নল দিয়া প্রডিউসার গ্যাস বাহির হইয়া 
যাঁয়। এমন পরিমাণে বায়ু দেওয়। হয যাহাতে কার্বন পুড়িয়। কার্বন মনোন্রাইডে 
পরিণত হয়। যদি কোন কাধন ভাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হয় তাহ হইলেও উহা 

"উত্তপ্ত কোকের সংস্পর্শে বিজারিত হইয়া কার্বন মনোক্মাইডে পরিণতি লাভ 
করে। নাইট্রোজেন অপরিব্তিত অবস্থায থাকে । 

2 ০+05 _ 200+ 54 0815. 

০+09)8 - 002 +974 0915. 

০09৪ +0 7 200 - 40 0815. |] 
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প্রডিউসার গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানগুলির মোটামুটি আয়তন-অন্থপাত £-_ 

[ নাইট্রোজেন-_৬২%, কার্ধন মনোক্মাইড--৩*%, হাইড্রোজেন-_-৪% কার্ধন 
ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি--৪%।] 

জ্বালানি হিসাঁবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রডিউসার গ্যাসের 00 এবং রঃ 

বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়িয়1 যায় এবং যথেষ্ট তাপ উদিগরণ করে ₹__ 
200+05 - 2005+136 0815. 

অন্তান্ঠ জালানির তুলনায় প্রডিউসার গ্যাসের তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা খুব বেশী, 
নয়। কিন্তু সহজে প্রস্তুত কর! যায় বলিয! ধাতুনিষ্ষীশন প্রক্রিয়াতে ও গ্য।স- 
ইঞ্জিনে প্রায়শঃই ইহ। ব্যবহৃত হয়। প্রভিউসার গ্যাস যেখানে ব্যবহার কর! 
হয় প্রয়োজন কালে সেখানেই উৎপাদন করিয়া লওয়! হয় এবং উত্তপ্ত গ্যাসই 
ব্যবহার করা হয়। 

২৮-৯৬। .শুলাভাল-গতান্ন ০৩859) লোহিত-তপ্ত 

কোকের উপর দিয়া টীম পরিচালন। কবিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্ধন. 

মনোক্সাইড় ও..হাইড্রোজেন.পাওয়া যায়। ইহাকেই ওয়াটার-গ্যাস বলে। 
রি পাত 2 

ইহারা উভয়েই দাহ্যবস্ত, সুতরাং ওয়াটার-গ্যাস জালানি হিসাবে বিশেষ 
মূল্যবান। মোটামুটি ওয়াটার-গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের আয়তন অন্থপাত্ত £-- 
হাইড্রোজেন __ ৫২%, কাবন মনোক্সাইভ -- ৪০%, নাইফ্রোজেন __ ২% কার্বন 

ডাই-অক্সাইভ -_ ৪%, মিথেন __ ১% ইত্যাদি । 

ওয়াটার-গ্যাস প্রস্তত-কালে যে বিক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় উহা! তাপগ্রাই।। ফলে 
কিছুক্ষণ বিক্রিয়াটি হওয়ার পরই কোকের উষ্ণত। অনেক কমিয়। যায় এবং আর 
কার্বন মনোক্সাইভ ও হাইড্রেজেন পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং কিছুক্ষণ ্টাম 
পরিচালিত করিয়া! ওয়াটার-গ্যাস তৈয়ারী করা হইলে পর অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ 
কোকের উপর দিয়া বাষু পরিচালনা! করা হয়। ইহাঁতে প্রডিউসার গ্যাস হয় 
এবং আবার কোক তপ্ত হইয়া উঠে। পুব্ররায় টীম পরিচালনা কর! হয়। 

এইভাবে ক্রমান্বয়ে '্টীম ও বায়ুর প্রবাহ দ্বারা যে জ্বালানি পাওয়া যায় তাহা 
বস্তত: ওয়াটার-গ্যাস ও প্রভিউপার-গ্যাসের মিশ্রণ__ ইহাকে সেমি-ওয়াটার-গ্যাস 
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বলে। কোন কোন সময় বায়ু ও ছ্টীম প্রয়োজনীয় অনুপাতে একত্র পরিচালিত 
করিয়াও সেমি-ওয়াটার-গ্যাস উৎপন্ন কর! হয়। 

ওয়াটার-গ্যাস যখন জ্বালান হয় তখন উহা হইতে কোন উজ্জ্বল আলোক 
পাওয়া যায় না। আলোক-উতপাদক রূপে ব্যবহার করার জন্ ওয়াটার-গ্যাসের 

সহিত আজকাল তৈল-বাম্প মিশ্রিত করিয়া লওয়! হয়। ওয়াটার-গ্যাস চূল্লী 
হইতে বাহির হইয়! প্রথমে একটি গুকোষ্ে প্রবেশ করে। এই প্রকোষ্ঠের প্রায় 
৪ অংশ অগ্নিসহ-ইটে পূর্ণ থাকে। এই অগ্নিসহ ইটগুলি উত্তপ্ত করিয়া উহার 
উপর কোন খনিজ-তৈল আস্তে আস্তে ফেল! হ্য়। উত্তাপে এই তৈল 

বাম্পীভূত হইয়া ওয়াটার-গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়। এই গ্যাস-মিশ্রণটি 
পরবর্তী আর একটি অন্ুবপ ইষ্টক-প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। 

ফলে তৈল-বাম্প বিযোজিত হইয়া লঘু হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়। 
এখন এই হাইড্রোকার্বন-যুক্ত ওয়াটার-গ)াস ভাম্বর থোরিয়াম জালির উপর 

জালাইলে উজ্দ্রল আলোক উৎপাদন করে। হাইড্রোকার্বনমিশ্রিত ওয়াটার- 
গ্যাসকে কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাস বলে (চিত্র ২৮এ )। 

চিত্রে ২৮এ-_কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাঃ 

হ৮-৮৭,। ভক্মেল-গ্যাম্প (01 095)2 পেক্রোল, কোরোসিন 

প্রভৃতি খনিজ-তৈল ফোটা ফোটা করিয়া লোহিত-তপ্ত কোন লৌহ-পাত্রে ফেলিলে 
উহ? তৎক্ষণাৎ বিযোজিত হইয়া বিভিন্ন হাইড্রোকার্ধন গ্যাসে পরিণত হয়। 

সাধারণ ল্যাবরেটরীতে এই অয়েল-গ্যাস অনেক সমক্ন বুনসেন দীপ প্রতৃতিতে 
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ব্যবহৃত হয়। ২৮ট চিত্রে অয়েল-গ্যাস প্রস্তুতির একটি মোটামুটি ব্যবস্থা দেখান 
হইল। 

এটি ইউ, 

২ € 
৩ 6 বব ৃ & 3555----ল87 
৫ ং হু 

$ টি 7 

না ২ ॥ 

$ ২ ৪ 

২0 

পা 
০1২৭ 

শু 

রি 
শি" 1 টি] ই রঃ টি 

স্্ি্ি (রকি 

তি ৃ [ন ০ ১3 চিনি -, 2 
শে 4 পে ৪ ৩৩ ** "৭10 

শহরে র্ উর 

র্ / 
এ পু 

পা 775 ] 17 
] রস নে সি 

রি স্তন 

রর ১৯০০৯ 

চিত্র ২৮ট-_অয়েল-গা।স প্রস্তুতি 

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন গ্যাসীয ইন্ধনে তাপ-উৎপাদশী শক্তি এক নহে। ইহার কাবণ, ভিন্ন ভিন্ন, 
হ্বালানি-গাঁসের উপাদান ও তাহাদের অনুপাত বিভিন্ন । উহাদের মোটামুটি তাপনমুল্য শিষ্ে 

দেওয়া হইল £-_ 

প্রতি ঘন ফুটে, প্রডিউসার-গ্যাস--১৪২ ব্রিটিশ-ভাগীষ একক (13.ঘ ) 
ওয়াটার-গাস-_-৩০১ ৮55 
কোল-গাস-€ ৬৬ 5১ ৮৮৪ 9) 

এক পাউণ্ড জল এক ভিগ্রী ফারেনহাইট তাপিত কবিতে ঘে তাপেৰ প্রয়োজন উহাকে ব্রিটিশ 
তাপীয় একক বলে । 

২৮-৯৮ | চহন্ম ও স্শিখা! 2 যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় 
তাপ ও আলোক উভয়েরই সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে দহন-ক্রিয়া বলে। কার্বন 

মনোক্সাইভ, মোম, কেরোসিন প্রভৃতি পুড়িবার সময় দেখা যায় তাপ-স্থষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে আলোকও উৎপাদিত হয়। স্থতরাং, এগুলিকে দহ্ন-ক্রিয়৷ বল! যাইতে পারে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্সিজেনের সহিত সংযোগের ফলে বা জারণের ফলে আলোক 
উৎপন্ন হইতে দেখ যায়। এই জন্য আলোক উৎপাদন না! হইলেও কোন কোন 

সময় অক্সিজেনের সাহায্যে জারণক্রিয়াকেই দহন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যেমন, 
শরীরের অভ্যন্তরে খাগ্ত্রব্যের জারণকে প্রায়ই মৃদু-দহন বল! হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

যে সমস্ত তাপ-উদগারী বিক্রিয়াতে আলে! বিকিরণ হয় তাহাদিগকেই শুধু 



হাইড্রোকার্বনসমূহ ৫০৩ 

দহন-ক্রিয়া বলা যায়। যেমন, শ্বেত ফসফরাস ও আয়োডিন মিশ্রিত করিলেই 
উহার জলিয়া উঠে এবং ফসফরাস অয়োভাইডে পরিণত হয়। ইহা! দহনের একটি 
প্রকুষ্ট উদাহরণ, যদিও তাহাতে অক্সিজেনের সংন্্রব নাই । | 

অতএব, যে কোন দহন-ক্রিয়াতে ছুইটি বিক্রিয়ক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । 

সাধারণতঃ, উহাদের ষেটি আপাতদৃষ্টিতে জলিয়া আলোক উৎপাদন করে তাহাকে 

দাহ্য-বস্ত বলা হয়। অপর যে পদার্থের আবেষ্টনীতে বা আবহাওয়ায় দহন-ক্রিয়াট 
নিষ্পন্ন হয় তাহাকে দহন-সহায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন কোল-গ্যাস ব৷ 
হাইড্রোজেন যখন বাতাসে ব। অক্সিজেনে জলিয়া থাকে, তখন কোল-গ্যাস ও 
হাইড্রোজেনকে দাহ্য পদার্থ মনে কর] হয় এবং বাতাস অথবা! অক্সিজেনকে দহন- 

সহায়ক বলা হয। কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে এই দাহ ও দহন-সহায়ক পদার্থের মধ্যে 

কোন প্রভেদ নাই। কেন না, আপাতৃষ্টিতে দাহ্-বস্কগ দৃহন-সহায়কের কাজ 
করিয়া অপরকে দাহা-বস্তে পরিণত করিতে পারে । যেমন 

২৮ঠ চিত্রে একটি চিমনীর ভিতর ছুইাট নলের সাহায্যে 

বাতাস ও কোনল-গাস প্রবেশ করাইয়। নাতানটিকে ভিতরে 

এবং গ্যাসটিকে চিমনাব উপরে জালান যাইতে পারে। 
চিমনীর ভিতরে বাতাস দাহ এবং কোল-গ্যাস দহন-সহায়ক। 

আবার চিমনীর বাহিরে যে দহন ভুইবে স্বাহাতে কোল-গ্যাস 

দাহা এবং বাতাস দহন-সহাযক । 

ছুইটি গ্যাসীয় পদার্থ ধখন দহন-ক্রিয়াতে 'অংশ গ্রহণ করে 
তখন যে স্থানটুকু হইতে উহাদের রাসাষনিক ক্রিয়ার ফলে 
আলোক-উৎপাদন হয় তাহাকেই শিখা বলে। মোমবাতির ু 
শিখা বলিতে, মোমের বাম্প যে স্থানট্রকুর ভিতর অক্সিজেনের 81 রি 

সহিত মিলিত হইয়া আলে বিকিরণ করিয়। থাকে, তাহাই দিনও 
মোমের শিখা । প্রত্যেক শিখার ভিতরেই দুইটি গ্যাসীয় পদার্থের দহন সম্পন্ন 
হয়। বিভিন্ন শিখার আলোক-উৎপাদন এবং তাপ-উৎপাদনশক্তি অবশ্তই বিভিন্ন । 
ফলে, ভিন্ন ভিন্ন শিখার উষ্ণতাও এক নয় । যথা £-- 

কোল-গ্যাস (বুনসেন ) দীপ শিখা--১৮৭১০ সেট্টিগ্রেড 
হাইড্রোজেন-বাছু দীপ শিখা ১৯০০০ », 
অক্সিজেন-কোলগ্যাস £ ২২৩০০ % 
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আযাসিটিলীন-বামু দীপ শিখা _-২৫৪৮ সেন্টিগ্রেড 

অক্সিজেন-হাইড্রোজেন দীপ ৮ -২৪২০০ ৮ 

অক্সিজেন-আযাসিটিলীন দীপ --৩২০০০ % ইত্যাদি 

জ্জনাক্ক (1510101010 15100156815) ও দাহাবস্ত দহন-সহায়ক কোন 

পদার্থের সংস্পর্শে আসিলেই দহন স্থুরু হয় না। প্রত্যেক বস্তরই দহনের জন্য 
কোন এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আসা প্রয়োজন । যে সবনিয় উষ্ণতায় দাহবস্তর 

প্রজলন সম্ভব তাঁহাকেই উহার জ্লনাঙ্ক বলে। বিভিন্ন দাহ্বস্তর জ্লনাস্ব 
বিভিন্ন । হাইড্রোজেন বাতাসের সহিত মিশিলেই জ্বলিয়া উঠে না, কারণ 

হাইড্রোজেনের জলনাস্ক ৫৪০০ সেন্টিগ্রেড । ৫৪০০ সেন্টিগ্রেড বা ততোধিক কোন 
উষ্ণতায় দহন-সহায়ক বাধুর সংস্পর্শে আসিলে উহা শিখা-সহকারে জবলিয়া উঠিবে । 

ফসফরাস, বোরন হাইড্রইড প্রভৃতি বাতাসের সংস্পর্শে 

আসিলেই জলিয়। উঠে; কারণ তাহাদের জলনাস্ক সাধারণ 
উষ্ণতা হইতে অনেক কম। 

একটি বুনসেন দীপের মুখের খানিকট। উপরে একটি সক 
তারজালি রাখিয়া যদি উপরের দিকে আগুন ধরাইয়। দেওয়! 

হয় তবে দেখ! যায় তারজালির উপরেই শিখা সহকারে গ্যাস 

জলিতেছে, কিন্তু দীপের মুখে ব। তারজালির নীচে কোন 

শিখা নাই চিত্র ২৮ড)। ইহার কারণ তারজালি শিখার 

২৬ উত্তাপটুকু বহন করিয়৷ লইয়া চতুদ্দিকে বিকিরণ করিয়! 

চিত্র ২৮ড দেয়। ফলে তারজালির নীচের গ্যাম উহার জ্বলণান্কে 

পৌছাইতে পারে না। সুতরাং কোন শিখার স্থষ্টি হয় ন1। 

আবার যদি একটি বুনগেন শিখার উপর একটি তারজালি রাখা হয় তবে 
তারজালি উহার উত্তাপ বহন করিয়! লইয়1 যায় বলিয়া উহার উপরে কোন শিখা 
থাকে না। কিস্তকু নীচে যথারীতি প্রজ্লন চলিতে থাকে । 

এই জ্বলনাম্ক আবিষ্কারের ফলেই ডেভি কয়লার খনির জন্য তাহার বিখ্যাত 
“নিঘাপদ দীপ” উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কয়লার খনিতে যথেষ্ট 

মিথেন গযাস থাকে । বাতাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় উহা! যদ্দি কোন নগ্ন 
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দীপশিখার সংস্পর্শে আসে তবে ভয়াবহ বিস্ফোরণের স্গ্রি হয় কয়লার থনির 
অধিকাংশ অগ্রিকাণ্ডই এই কারণে হইয়াছে । সুতরাং খনির 

ভিতরে কোন সাধারণ দীপ নেওয়া! আইন-বিরুদ্ধ। ডেভি 

ল্যাম্পের চারিদিকে একটি সরু তারজালি জড়াইয়া দিলেন । 

ইহার ফলে তারজালিটি সমস্ত উত্তাপ বিচ্ছ্রিত করিয়া দেয় 

এবং মিথেনের জলনাঙ্কে উপনীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা 

থাকে না। মিথেনের জলনাঙ্ক যথেষ্ট বেশী । ফলে ডেভির 

"নিরাপদ দীপ” অনায়াসে খনির ভিতর ব্যবহার করা যাইতে ' 
পারে (চিত্র ২৮ঢ)। 

২৮-৯৯১। ব্রিভিল কীশ্প-ম্পিহখা। 2 ভিন্ন ভিন্ন ৃ ] | টাযাগাি 
দীপ-শিখাব গঠন একরকম নয়। দাহাবস্তর প্রকৃতি ও বায়ুর 

চিত্র ২৮ঢ-_ডেভিব 
অন্পাতের উপর উহার গঠন নির্ভর করে। নিরাপদ দীপ 

হাইড্রোজেন ব| কার্ধন মনোক্সাইড ধগন বাতাসে জলে উহাদের শিখার দুইটি 
অংশ খাকে। শিখার অভ্যন্তর ভাগে অপরিবঠিত গ্যাস 
থাকে এবং বহিভাগে উহার সম্পূর্ণ দহন-জনিত শিখ! দেখা 

যায় (চির ১৮৭)। 

কিন্ত আমোনিঘার গ্রজলন কালে মে শিখার সৃষ্টি হয় 

উহাতে তিনটি অংশ থাকে । সর্বনিম্ন অংশে শুধু অপরিণত 
গ্যাস থাকে এবং তাহার উপরিভাগে ত্রিকোণাক্কতি ঈষৎ 
হলুদ একটি অংশে আমোনিয়া বিষোজিত হইয়া থাকে 

চিত্র ২৮ণ--হাউি- [ খন ও 7 '+52ছ ] এবং সকলের উপরের অংশে ঈষৎ 

ড্রোছেন শিখা. নীলাভ আলোসহ বিযোজিত হাইড্রোজেনের দহন হইতে 
থাঁকে। কার্বন ভাই-সালকাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির শিখারও এরূপ 
তিনটি অংশ থাকে (চিত্র ২৮ত )। 

কোল-গ্যাস, হাইড্রোকার্বন, মোম প্রভৃতির শিখ! মোটামুটি চারিটি অংশে 

বিভক্ত করা চলে । 

(১) শিখাটির প্রায় মধ্যস্থলের অভ্যস্তরভাগে একটি ঈষতকৃষ্ণ মণ্ডলী থাকে । 
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এখানে অপরিবঞ্তিত গ্যাস অথবা অল্লাধিক বিযোজিত হাইড্রোকার্ধন বাম্প থাকে । 
এই অংশে একটি দেশলাইয়ের কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলেও উহ! প্রজলিত 
হইবে না। 

একটি সরু কাচের নলের একটি মুখ এই অংশে রাখিয়া বাহিরের 
অপর মুখটিতে আগুন ধরাইয়া দিলে উহা জলিতে থাকিবে । অর্থাৎ 

এই স্থানের অপরিবিত গ্যান সরু নল দিয়া আসিয়। বাতাসে 

প্রজ্লিত হইতে থাকে (চিত্র ২৮থ )। 

(২) শিখার অধিকাংশ স্থান জুডিয়া যে উজ্জল আলোক-যুক্ত 
হলুদ অংশ দেখা যায় সেখানে হাইড্রোকার্বনেব আখশক দহন হয় 
এবং খুব সূক্ষ্ম কাবন কণার জন্য এরূপ উজ্জলতার স্থষ্টি হয়। একটি 

পর্সেলীনের বেসিন এই অংশে ধরিলে সহজেই উহার গায়ে কালো 
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আযামোনিয়া- (৩) সমক্ঞ শিখাটির চতুদ্দিকে ঈষৎ নীলাভ একটি আবরণ 

শিখা দেখা যায়। এখানে দহন সম্পূর্ণ হইযা দাহ্াবস্ত জলীয় বাম্প এবং 

কাবন ডাই-অক্সাইডে পাঁরণত হৃয। 

(৪) শিখার গোছার দিকে খুব ছোট একটু গা নীল অংশ থাকে, এখানেও 

অবশ্য দরহন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়।থাকে। 

ধুনসেন দীপে যখন কোল-গ্যাস পোডান হয়, 
তখন দীপের ভিতরেই উহার সহিত বাধু মিশ্রিত 

করিয়া দেওয়া! হয়। এই শিখাতে দীপের মুখে একঠি 

ছোট নীল অংশ থাকে-উহাতে অপরিণত কোল- 

গ্যাস থাকে । তাহার উপরের ঈষৎ নীলাভ অংশে 

কোল-গ্যাসের আংশিক দহন হয় এবং বাহিবের প্রায় 

বর্ণহীন বড় অংশে এই দহন সম্পূণ হয়। কিগু বুনসেন 
দীপের মধ্যে যদি বায়ু দেওয়া না হয় তাহা হইলে 

দহন সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য একটি ভূসা কয়লার চি 
ধোয়াযুক্ত হলদে আলোকশিখা পাওয়া যায়। 

শিখার ওজ্জল্য অবশ্য মোটামুটি তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে। 

প্রথমতঃ, শিখার ভিতরে যদি স্ুক্্ম কঠিন কণাসমূহ থাকে, তবে উহারা ভাস্বর 
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হইয়া আলো বিকিরণ করে। দ্বিতীয়ত: শিখার অভ্যন্তরের গ্যাসীয় পদার্থগুলির 
ঘনত্ব বৃদ্ধির সহিত উহার ওজ্জল্য বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, উষ্ণতা 

বাড়িলেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিখার উজ্জ্বলতা! দেখ! যায়। 

কোন কোন বিক্রিয়া অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় এবং সেই 
সময় তাপ, আলোক এবং শব্দের উৎপত্তি করে । প্রায়ই এই সকল 

বিক্রিয়ার ফলে পদার্থসমূহের আয়তনের অনেক বুদ্ধি বা হ্রাস হয়। 
ফলে, চাপেরও বথেষ্ট পরিবর্তন হয়। ইহার জন্য এই “সকল 

বিক্রিয়ার সময় পারিপাশ্থিক বস্তর প্বংস সাপ্বিত হয়। এইরূপ 

ক্রুত-গতি-সম্পন্ন তাপ, আলোক ও শব্-বাহী বিক্রিয়াকে 

বিস্ফোরণ-ক্রিয়া বলে। 

উনতিংশ অধ্যায় 

হ্ালোজেন প্রতিস্বাপিত হাইড্রোকাধন 

পূর্বেই দেখিযাছি, ভাইড্রোকাবনের হাইডোজেন পরমাধুগুলি হালোজেন 

দ্বার প্রতিস্থাপন কব! সম্ভব। এক ব। একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বিভিন্ন 

হালোজেন ছার! প্রতিস্থাপিত করিয়। শত শত নৃতন যৌগের স্থষি কর। হইয়াছে। 
যেমন £-- 

ঢোল, _মিথাউল আয়োডাইড 001, কার্ধন টেট্রাক্লোরাইড 
€( 27581 হঁথাহল ব্রোমাইভ 

0217 ,01- ডাইক্লোবে! ইথেন 

0701,-ক্লোরোকফর্ম ০7]১--আয়োডোকফর্স 

55014 টেট্রাক্লোবো ইথেন 
05015- হেক্সাক্লোরে। ইখেন ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

২৯২১-৮। আ্াল্লক্রিল হ্যালাইভ শ্রস্ভভ্ভি (১) কোন কোন 
ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বনের উপর সরামরি হাালোজেনের বিক্রিয়ার ফলে [015 বা 1375] 

এই সকল যৌগ প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু সচরাচর আযালকোহলের উপর 
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ফসফরাস হালাইডের ক্রিয়ার সাহায্যেই আাঁলকিল হালাইড উৎপাদন করা হয়। 
যেষন। 7018 + 0ান 507 027501+17701+ 70018 

[015 যে কোন পদার্থের 07 মূলককে €% ছ্বার! প্রতিস্থাপিত করে। অন্যান্য 
ফমফরাস হালাইডও অনুরূপ বিক্রিয়া করে__ 

71514305077 30,751 1+1750)5. 

ঢ037++30, 50] - 300503+13,70,, 
[73151307050 লু 30515513141750)5. 

(২) ইথিলীন হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে হালোজেন আাসিডের সংযোগের ফলেও 

আযালকিল হ্যালাইভ পাওয়া যায়। 

0, ++] - ৩2 াটা (ইথাইল ব্রোমাইড ) 

২৯২-২, | এ্রল্ল্য 2 অপেক্ষারুত হালকা আাঁলকিল হালাইডগুলি গ্যাস 

অথব1 তরল পদার্থ । এগুলি জলে অদ্রবণীয় এবং জল অপেক্ষা ভারী । বিভিন্ন 

আালকিল হালাইডের রাসায়নিক ধম্ম একই রকমেব । নানা রকম বিকাঁরকের 

সাহায্যে উহাদের হালেজেন পরমাণুটি প্রতিস্থাপন কর! সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ 
ইথাইল আয়োডাইডের বিক্রিযাণচলি উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 

ইথাইল আয়োডাইড £ 
(১) জায়মাণ হাইড্রোজেনের সহিত (৫7 + চা 01) ১ 

0, 67+217-1711]1+ 075 [ ইথেন ] 

(২) সোডিয়ামের সহিত | ইথিরীয দ্রুবণে ] £-- 
027 $+294+ 0517 2া-এাবধা ৯012০ [ বিউটেন ] 

ইহাকে “ভার্জ-প্রক্রিয়া” (8:05) বলে । 

(৩) দস্তারজঃ সহযোগে ( উত্তপ্ত অবস্থায়) £__ 
205 ঠা +220-2]হ + 0হার«-20-0হাও [জিঙ্ক ইথাইল] 

(৪) ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সহিত [ ইথিরীয় দ্রবণে ] £_ 
0০ তা +118- 0275-18-11 

[ ইথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইভ এ 
(৫) কণ্টিক পটাসের জলীয় দ্রবণের সহিত £__ 

(ঠা ঠা + 60171 +05া50ল [ইথাইল আলকোহল ] 
কষ্টিক পটাসের কোহলীয় দ্রবণের সহিত £__- 
ওখার ত+ 07507 7+707-101+750+ 025 ৮-০0-0হানুঃ 

[ ইথার ] 

খা 
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পটাসিয়াম হাইড্রোসালফাইডের সহিত £-_- 

0ান,া+15চ-[+0খল ১, [ইথাইল হাইড্রোসালফাইড ] 

(৬) আযমোনিয়া এবং দ0 এর কোহলীয় দ্রবণের সহিত £-_ 

05ান,া+িচাও - না +02ালতাবাাঃ [ ইথাইল আমিন ] 

0০ ৮া+]0য » ছা+02ার১০ো [ ইথাইল সাম্ননাইভ ] 

(৭) সিলভার নাইট্রাইটের সহিত £-_ 
05177 +/১৮305-4£1+ 02০05 | নাইট্রোৌইথেন ] 

অতএব, আযালকিল হ্যাল।ইড হইতে নানা প্রকার যৌগ উৎপাদন সহজেই সম্ভব । 
অপেক্ষাকৃত নিষ্ফি্ন প্যারীফিন হইতে বিভিন্ন প্রকার যৌগ পাওয়ার একটি উপায়, 
উহাদের আযালকিল হ্যালাইডে পরিণত করিয়। উপযুক্ত বিকারক প্রয়োগ কর|। 

অন্যান্য হ্যালোজেন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকাবনের মধ্যে ক্লোরোফর্ম ও 

আয়োভোফর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

২৯-৩। তলশ্লোকম (0015) প্রস্ততি : (১) বিরঞ্জক চূর্ণ দ্বারা 
ইথাইল আযালকোহলকে জারিত ও আর্রবিশ্লেষিত করিষ। ক্লে।রোকর্ম তৈয়ারী 

কর। হয়। 

একটি কুগীতে জল ও বিরগ্ক চূর্ণ মিশাইয়। উহাতে খাঁনিকট। ইথাইল 

আযালকোহল দেওসা হয়। মিশ্রণটি বেশ ভাল করিধা ঝাকাইয়া আস্তে আস্তে 

তাপিত করিলে ক্লোবোফন উদ্বাযিত হইতে থাকে । পাতনের সাহায্যে ক্লোরোকফর্ম 

পৃথক করিয়া সংগৃহীত হয়। 

বিরঞ্ক চূর্ণ হইতে জলের দ্বারা প্রথমে ক্লোরিণ ও চুণ উৎপন্ন হয়। 
ক্লোরিণ আযালকোহলকে জারিত করে এবং চুণ অতঃপর আত্ররবিঙ্গেষণে সাহায্য 
করে। 

07507,07+ 0, - 00১01709+2701 
07,0070+3015 - 00150170+ 37701 

001ৎ--0ল70 
চ-10 

১০৪ _ 2017019 + 08(70090)5 
ন--0 



৫১০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(২) আযাসিটোন হইতেও অন্ুরূপভাবেই ক্লোরোফর্ম পাওয়া যায়। 

০780০060775 +30512- 001300 675 +3801 

0০01 টা 

১০৪-20 015 + 08(075000), 
1 _0) 

001917-000ছাও 

ধর্ম ক্লোরোফর্ম ভারী, অদাহা, বর্ণহীন, মিষ্টিগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। 
স্কুটনাস্ক, ৬১০০। ইহা জলে অদ্রাব্য কিন্তু ইথার ব| কোহলের সঙ্গে সহজেই 
মিশে। আলোর সান্িধ্যে ক্লোরোকফর্ম বাতাসের অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া! করে 

এবং বিষাক্ত কার্বনিল ক্লোরাইভ উৎপন্ন হয। এইজন্য ইহাদের লাল রংয়ের 

বোতলে রাখা হয়। 
07101,+০0-0001,+70] 

(ক) কণ্টিক পটাসের কোহ্লীষ দ্রবণের সহিত ফুটাইলে ক্লোবোফর্ম বিযোজিত 

হইয়া ফমিক আপসিডে পরিণত হয় 2 

70015431071 -৯110(011),+ 2াব৪0. 
[0(017), -৯11000)114+1150 

(ফগিক আসিড ) 

(খ) আনিলিন ও কণ্টিক পটাদেব সহিত ক্লোরোফর্স সামান্য উষ্ণ করিলেই, 

তীব্র হুর্গন্ধ যূক্ত ফিনাইল-আইসোসায়ানাইভ উৎপন্ন ভয। এই প্রক্রিয়ার 

পাহায্যেই ক্লোরোফম্র অস্তিত্র নিরূপিত হম। 

01015 + 31013 + 05 চোখা ও » 3ঘ0014+31150+ 007৮0 

[ আনশিলিন ] [ ফিনাইল-আইসোসায়ানাউ্ড ] 

ব্যবহার ৪ চেতনান।শক হিসাবে ক্লোবোফর্ম ননিদাই ব্যবঙ্গত হয়। ওযধ হিসাবেও হার 

ব্যবহার আছে। তৈল. আঠা, উপক্ষার প্রভৃতি নিধাশনে ক্লোরোফর্ন জৈবদ্রাবক রূপে প্রায়ই 
ব্যবহৃত হয়। 

. ১৯০৪ । বআসাক্মোতডাক্ম্ষ। 03 | প্রস্ততি ও আয়োডিন এবং 

ক্ষারের সাহাষ্যে ইথাইল আলকোহল কিংব! আামিটোন হইতে আয়োভোফর্ম 
প্রস্তুত কর! হ্য়। 

গা কষ্টিক সোভার ভ্রবণে উহার এক পঞ্চমাঁংশ আযালকোহল এবং অতিরিক্ত 

পরিমাণ আয়োডিন মিশাইয্া ৭০-৮০০০ উষ্ণতায় রাখিয়! দেওয়া হয়। মিশ্রণটি 



কোহল ৫১১ 

ঈষৎ হুল্দে হইয়া যায় সারা রানার হননি 
অধঃক্ষিপ্ত হয়। 

415 +019097+ 0০থান ১8017 - 0715 +700901%+ 51913 5790 

ধর্দ ঃ আয়োভোফর্ম ঈষৎ হল্দে স্ফটিকাকার পদার্থ (গলনাঙ্ক, ১১৯০০)। 

ইহার একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। জলে অদ্্রবণীয়। ইহাকে উর্ঘপাতিত করা 
যায়। ইহার রাসায়নিক ধন্ম ক্লোরোফর্মের অনুরূপ | 

তোলা ও+390োন ₹ 03(07)১+3বঞ্জা - 

(০৪ +1750 
(ফমিক আসিড ) 

বীজবারক হিসাবে আয়োডোফর্ম সচরাচর ব্যবহত হয়। 

২৯-৫। কার্বন টেট্রার্লোরা ইভ, 001 8 মিথেনেব সমস্ত হাইড্রৌজেন প্রতিস্থাপনের 
ফলে (401, উৎপন্ন হয । তবে সচবাচর ইহা কার্বন ডাইসালফাইড হইতে ক্লোরিণ সাহায্যে তৈয়ারা 

কর। হয় । 41005 প্রভাবক হিসাবে বাবহত হয। 

4৯100) 
0১১৪+3015 এন তার 

বাধন টেট্রক্লোবাইড খব ভানী, 'র্দাঠা, বর্গন তবল পদার্থ । ব্বাব এব তৈলজাতীয় পদাথের 

দ্রাবকবপে ইহার এচুব ববহাব মাচ্ছে। 

ভ্িংশ অধ্যায় 

কাহল ও হথান্ন 

২০০-৯৯ | এক্কাহজ্ন £ ভাইড়োকর্বনেব এক বা একাধিক হাইড্রৌজেনকে 

077. মূলক দ্বারা প্রতিস্কাপন করিতে পারিলে যে সকল যৌগ পাওয়া যাইবে 
তাহাদিগকেই কোহল বা আলকোহল বলে। যেমন £-- 

তেল, -৯ 01750]7 [[মথাহল আলকোহল ] 

,0]7507 5017 [ ইথাইল আলকোহল ] 
0005-005৪ ২ 

১ ১07--0ো7,07 [গ্লাইকোল ] 

-৯ 08501-077017-0550ল [গ্িসারল ] 

-৯ 01%075- 0750 চা [প্রপাইল আলকোহল ] 

ইত্যাদি 

07১০475017৪ 
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একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যদি ছুই বা ততোধিক 07 মূলক. একই 
কাবন পরমাণুতে যুক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়ে। ইহার ফলে নান! রকম যৌগ উৎপন্ন হয়। যেমন £__ 

ৃ ০০77 ১0 
খের ১0োন, _--৯ 0১0৫ ৯ 0850দ0 

১০ 
[ ইথেন ] [ আযসিট্যালডিহাইড ] 

0] 200 / 
তেনে৪- 0173 _--৯ 0৩--0৫ --01---7৯ ০175০ 

১০0]] টোল 

[ আসিটিক আসিড ] 

আালকোহলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়্াছে__প্রাইমারী, 
সেকেগ্ডারী এবং টারসিয়ারী | 

(১) প্রাইমারী আযালকোহল (717721% 21৩9170) 1 এই সকল কোহলে 

07150] পরমাণুপুঞ্জ থাকিবে, যেমন, ০7150735957 00750লুহ, 

টোন,0ো7 ইত্যাদি । 

(২) সেকেগ্তারা আলকোহল (১০০০721) 81001101)। এই সমস্ত কোহলে 

১০দ্র0োন পরমাণুপুঞ্জ থাকিবে । যেমন, 0145089130115, 070. 
0]70170173, ইত্যাদি । 

(৩) টারসিয়ারী আ।লকোহল 061181 ৪1০0101)। এ সকল কোহ্লে 

৯003 পরমাধুপুঞ্জ থাকিতে হইবে । যথা, (0115)১00)7 07508, 
-0(005)5017 ; ইত্যাদি । 

যে সমস্ত আালকিল মূলক 07 এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তদচ্যাযী আযলকে হলের 
নামকরণ, হয়। যেমন, 0513,0 (ইথাইল আলকোহল ), 0৮১০0 
(মিথাইন আলকোহল ), 0£75073 (বিউটাইল আলকোহল ) ইত্যাদি। 

আযালকোহলে একটি 0917 মূলক থাকিলে উহাদের মনোহাইড্রিক আলকোহল 
[ 0017, 01508. 1, ছুইটি 017 মূলক থাকিলে উহাদের ভাইহাইড্রিক 
আপকোহল 1 0507৮ -0755098] বলা হয়। গ্লিসারিন, ০05০9 
01701707790 অতএব ট্রাইহাইড্রিক আলকোহল। 



কোহল ৫১৩ 

২০০-২.। আ্সাজনক্কোহতা শ্রষ্ভর্ি 2 হাইড্রোকার্বনের হাই- 

€্রোজেনকে সরাসরি প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। সুতরাং পরোক্ষ উপায়ে 

আলকোহল প্রস্তত কর। হয়। যেমন £-- 

(১) আ্যালকিল হালাইডের সহিত কষ্টিক পটাসের বিক্রিয়ার সাহায্যে 3 

02া3,+10097- 05750 +]তা, 

বস্ততঃ এই পদ্ধতিতে উপাদানগুলির সংঙ্লেষণ দ্বারাই আযালকোহল পাওয়া 

যাইতে পারে ২ 
2 টা [0 

0+217 -৯ 0হাবুও --৯ 0হারত ৯ 0হাতা ৯০ ,০দ 
(২) আযালকিল-আযামিন নাইট্রাস আযাসিডের সহিত বিক্রিয়। করিয়! 

আলকোহল উৎপাদন করে £_- 

০ 5 2+1709- 0০217 50917 4+ তি 2+ 1150) 

(৩) আ্যালডিহাইডকে জায়মান হাইড্রোজেন (বৈ + চ750) দ্বারা বিজারিত 
করিয়া আলকোহল পাওয়! সম্ভব । 

07190110942» 00150112011 
(3) ইথিলীন জাতীয় অপারিপুক্ত হাইড্রোকাবনকে অত্যন্ত গাঁ সালফিউরিক 

আ্াসিভের সহিত যুক্ত করিয়৷ আপ্রবিশ্লেষণ করিলে আলকোহল পাওয়া যায়! 

যেমন ২ ৃ 
017৮ 01154171550, 7 07501151190, 
01150157১05 +1150- 00501750114 11550 

২০০১০ । আ্য্ালক্কোহলেেজ এল হ সাপারণ অবস্থায় আলকোহল 

তরল পদার্থ এবং বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত। অণুর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে উহার! গাঢ় 

হইয়। কঠিনাকার ধারণ করে। হাল্কা কোহলগুলি জলের সহিত সমস 
মিশ্রণ করে। 

সমগোত্রীয় বলিয়া সমস্ত কোহলেরই রাসায়নিক ধশ্ম মোটামুটি একই রকম। 
'উদ্দাহরণ স্বরূপ ইথাইল আালকোহলের ধন্মগ্তলির উল্লেখ কর! যাঁয়। 

(১) ০5 অথবা ০1৮এর বিক্রিয়ার ফলে আালকোহলের ০7. মূলক, 

প্ুতিস্থাপিত হইয়া! থাকে । 

3050 ল +01৩ 0৮০৬ +30গল 50 
০2750 +805৮0০5750+৮০05+80 
৬৩ 



৫১৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বস্ততঃ যেকোন 0 মূলক সমপ্থিত পদার্থের সঙ্গে 2015 অরূপ বিক্রিয়া 
করে; যেমন £ 

[্-017+৮015- চা01+ 00015 + 70] 

সতরাং আাঁলকোহলে 017 মূলকের অস্তিত্ব উপরোক্ত বিক্রিয়া দ্বারাই 
প্রমাণিত হয়। 

ব্রোমিন অথবা আয়োডিন এবং লাল ফসফরাস দ্বারা কোহলের 017 মূলক 
উক্ত হালোজেন দ্বার! প্রতিস্থাপিত হয়। 

217 + 31312 5 21১13159 7 3 43021150917 178১095 + 30217 5135 

(২) ক্লোরিণ আালকোহলকে জ।রিত কবিয়। থাকে £-- 
017130০17950]11+015- 011,0110+ 21101 

(01750110)+ 30915 _ ০0176017047 31701 

(৩) আযালকোহলের সহিত ৪ অথব| [ধাতু বিক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন 

উৎপাদন করে 2-- 

0থা15017+7- 05]115013+11 (ইথোল্সাইড ) 
/৪) বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব অআযাসিভের সহিত আযালকোহল বিক্রিয়া 

করিয়! “এস্টার" জাতীয় যৌগ শ্বষ্টি করে এবং জল উৎপন্ন হয়। গাঢ় [590 

বা অন্থান্ উপযুক্ত নিরুদক সাহাযেয প্রত্রিরাটি করা হয়। 
আযাসিডের আয়নিত হাইড্রোজেন পবমাণুটি আলকোহলের আলকিল মূলক 

দ্বার! প্রতিস্থাপিত হইলে “এস্টার” (০9০) পাওয়া যায়। 
[50 

07,000 লি +0511,01 _--7৯ 015009090215+ ঘ50 
(আসেটিক আদিড) (এদ্টাব) 
টেনে ১07,090 7+ তের 5017 _-৯ 03500150909 0চ5 +50. 

৯/৫৫) ১০০০০ উষ্ণতায় গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড আযালকোহল সহ এস্টার 
সুট্টিকরে। অধিকতর উষ্ণতায় আালকোহলের অন্ুপাতান্গ্যায়ী দুই রকম ভাবে 

ইহা! বিযোজিত হয় ্ 
০ঞাল 507 + 708১004- 0০217 57750471350) 

(ক) 02]75750+- 02]7,+11290: (আযাসিডের আধিক্যে ) 
ইণিলীন 

(খ) 057,750,+0খর,07- 0৮ ১-০0-0৯ন5+ 5505 
ইথার (আযালকোহলের আধিক্যে ) 



কোহল ৫১৫ 

(৬) (50:20৭ এবং [5505 দ্বারা আলকোহল জারিত হইয়া প্রথমে 
আালডিহাইভ এবং পরে আযাসিড দিয়া থাকে। 

0ন৪0750 লু +০0- 0780৮0+ 1350 
০9০7 0)7 + 20) 7 01150090011 1+ 1720) 

সাধারণ কোহলের ভিতর মিথাইল এবং ইথাইল আযালকোহলই বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

২০০-৪1৮%নিখাউলল জআটালত্কফোহলল+ 08৪08 2 (১) মিথাইল 
আলকোহল মিথাইল ক্লোরাইডের উপর কষ্টিক পটাসের বিক্রিয়ার ফলে পাওয়! 

যায়। 00501+ 801 - 0115011+701 

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইহার চাহিদ1 থাকার জন্য আরও সহজ ও সন্ত! উপায়ে 
ইহা প্রস্তত হয় । 

২/২) ওয়াটার-গ্যাস আবও হাইড্োজেনের সহিত মিশ্রিত করিয্া ৪০০০০ 

তাষ ক্রোনিয়াম ও জিঙ্ক অল্সাইড প্রভাবকের উপর দিয়! প্রবাহিত করিলে 

মিথাইল আলকোহল পাঙয়। যায়। মিশণটিকে অন্ততঃ ২০০ আযটমসফিয়ার 

চাপে রাখিতে হইবে। 

0+1750-00+10] (ওয়াটার-গ্যাস ) 
(০0০)74-172) 41157 0০17 80917 

(৩)/ কাঠের অস্তধূমপাতনের ফলে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার দুইটি 
অংশ আছে। (ক) আলকাতরার অংশ (খ) জলীয় অংশ, পাইরোলিগনিয়াস 

আযানিড (১7101150605 2০1) । এই জলীষ অংশে নানারকম জৈব যৌগিকের 

সঙ্গে মিথাইল আলকোহলও থাকে। 

আলকাতরার উপর হইতে জলীয় অংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া একটি তামার 
ট্যাঙ্কে রাখিয়া ফুটান হয়। ইহাতে যে বাষ্প উথিত হয় তাহাত মিথাইল 
আযালকোহল, আাসেটিক আাসিড, আযাসিটোন ওভূতি থাকে । বাম্পটি ঈষৎ 
উষ্ণ গোলাচণের ভিতর দিয়! প্রবাহিত করিলে, আ্যাসেটিক আযাসিড দূরীভূত 

হয়। অতঃপর ঠাণ্ডা করিয়া মিথাইল আযালকোহল ও আ]াসিটোনের একটি 

মিশ্রণ পাওয়া যায়। আংশিক পাতনেব সাহায্যে এই মিশ্রণ হইতে মিথাইল 

আযালকোহল উদ্ধার কর! হয়। 

বর্তমানে অধিকাংশ মিথাইল আালকোহলই ওয়াটার-গ্যাস হইতে প্রস্তুত হয়। 



৫১৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ভারতবর্ষে কাঠের অন্তধূমপাতনের সাহায্যে ইহা তৈয়ারী হয়। মহীশৃরের 
ভদ্রাবতীতে এই কারখান! আছে । 

মিথাইল আলকোহল মোটরের জালানি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হইতেছে । 
গ্লাষ্টিক শিল্পের ফরম্যালডিহাইভ তৈয়ারী করার জন্যও প্রচুর মিথাইল আযালকোহল 
প্রয়োজন । তাছাড়া, নানাপ্রকার রং সুগন্ধি, ওধধ, বাঁণিশ, পালিশের কাজে 

মিথাইল আযালকোহল ব্যবহৃত হয়। ভ্রাবক হিসাবেও মিথাইল আ্যালকোহলের 
চাহিদা আছে। 

২০০-৫ | মিল 'জগালকব্কোহলেল্র শুল্্ ই  মিথাইল 
আলকোহল মিষ্ট গম্ববুক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ । স্ফুটনাঙ্ক, ৬৪'৫০০। শরীরের 
উপর ইহার বিষক্রিয়া আছে। জলের সহিত ইহা যে কোন পরিমাণে সমসত্ব 

মিশ্রণ করে । 

পূর্বেবে উল্লিখিত কোহলের সমস্ত রাসায়নিক গুণই মিথাইল আযালকোহলে 
বিদ্যমান, যেমন £- 

(ক) 07507 1+ 17২ - 0£5001২+]7 

(খ) 075০ + ৮0১. 00501+709019+ 710] 
গে) 0750171+ 7১১০ 0ন১150,+1150 

0787504+ 07$0-07*-০- 0৯ +1550+ 
(ঘ)ট 0501৮+ 07৯0০9০0177 0150০0০0075 +1350 

জারণের ফলে মিথাইল আযালকোহল 'প্রথমে ফরম্যালডিহাইড ও ফর্মিক 

আযাঁসিডে পরিণত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত 005-এ বূপাস্থরিত হয় । 

60) ০) ড. 
০7907 --৯ 70130 ---৯ 73000 ---৯0095+ 1750 

রি (ফরম্যালভিহাইড ) (ফবমিক আযাসিড ) 

২০০-৬। এইহ্খাইভন ভগালক্কোহকল। 07507 3 কোহল 
গোষ্ীতে ইথাইল আালকোহলের গুরুত্বই সর্বাধিক। বৎসরে লক্ষ লক্ষ মণ 
ইথাইল আযলকোহল প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ইহা প্রধানতঃ ছুইটি উপায়ে প্রস্তত 
করা হয়। 

(১) ইথিলীন গ্যাসকে ৮০০-১০০০ 0 উষ্ণতায় গাঁ সালফিউরিক আাসিডে 

শোষণ করিয়া! লওয়া হয়। ইহাতে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট হয়। পরে 
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উহাকে ৫*% সালফিউরিক আযাসিভ সহ্ ফুটাইলে ইথাইল আযালকোহল হয়। 
পাতিত করিয়! উহ সংগ্রহ করা হয়। 

0গা7,+7৯9০,- 0,১70, 
গাল $90++ ঢ904+ 750 - 05৮৯০ +27550+ 

২4২) চিনির কোহুল-সন্ধান দ্বার! £ ঈষ্ট নামক খুব ছোট একপ্রকার 
উদ্ভিদ আছে । ইহারা ব'শবুদ্ধির জন্য সাধারণতঃ অন্যান্য পদার্থের ধ্বংসের 

উপর নির্ভর করে। যদি খানিকটা ঈষ্ট গ্লুকোজের জলীয় দ্রবণে সাধারণ অবস্থায় 
মিশাইয়া রাখা যায়, তবে খানিকক্ষণ পরে উহার উপরে ফেনা সঞ্চিত হইবে 

এবং মনে হইবে যে উহা ফুটিতেছে যদিও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না। বস্ততঃ গ্লকোজ 

বিযোজিত হইয়া ইথাইল আযালকোহল ও কার্ধন ভাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। 
005 গ্যাস নির্গমনের ফলেই উহাকে ফুটন্ত বলিয়া মনে হয় । 

(০61739509০6 20571500170 +200)2 

€প্কোজ ) 

পরীক্ষায় জান। গিয়াছে যে, এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য ইষ্টের অভ্যন্তরস্থ 
একটি নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল পদার্থই দায়া। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 

“জাইমেস” (729) যদিও জীবন্ত কোষে ইহার উদ্ভব, কিন্তু জাইমেস একটি 

জটিল রাসায়নিক পদার্থ মাত্র । ইহার নিজের কোন প্রাণশক্তি নাই । প্রভাবক 

হিসাবে উপস্থিত হইয়] ইহা গ্লকৌজের বিযোজন ঘটায়, নিজেদের কোন রূপান্তর 
হয় না। জাইমেস সাহায্যে এই প্রক্রিষাকে «“কোহল সন্ধান” (9100100110 

£6117617126) বলা হয়। ঈষ্টের কোষগুলিকে শুকাইয়। লইয়া! উহা হইতে 

“জাইমেস* নিষ্ষাশিত করা যায়। সেই “জাইমেস” দ্বারাও গ্ুকোজের সন্ধান কর 
সম্ভব। অতএব, সন্ধান-প্রক্রিয়াতে জীবনীশক্তির প্রয়োজন নাই। 

নানা রকম জীবকোষে এইরূপ বিভিন্ন রকমের জটিল পদার্থ পাওয়া! গিয়াছে । 
ইহারা প্রভাবকরূপে বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে। এই পদার্থ গুলিকে বলে 
এনজাইম বা উৎসেচক | বিভিন্ন বিক্রিয়াতে বিভিন্ন এনজাইম প্রয়োজন হয় এবং 

একই জীবকোষে একাধিক প্রকারের এনজাইম থাকিতে পারে। এনজাইমগুলি 
সচরাচর সাধারণ উষ্ণতায় কাধ্যকরী হইয়া! থাকে। আমাদের জিভের লালাতে 
“টাইলিন” (002110) নামক একটি এনজাইম আছে । উহা ভাতের স্টার্চকে 

মল্টোজ নামক চিনিতে পরিণত করে, যাহাতে উহা সহজপাচ্য হইতে পারে। 
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|  ঈষ্ট কোষে আর একটি এনজাইম আছে- ইনভারটেজ (][1756156) | উহা 

শর্করাকে প্কোজে পরিণত করিয়া দেয়। ফলে, আখের চিনির লঘু দ্রুবণে ইষ্ট 
দিলে প্রথমে চিনি হইতে গ্লুকোজ হইবে এবং পরে [ ইথাইল আালকোহ্ল উৎপন্ন 

হইবে। ছুইটিই সন্ধান-প্রক্রিয়া এবং উৎসেচক সাহায্যে সম্পন্ন হইবে। 
ইনভাবটেজ 

(3817 92023 + 1080 55584 0৪135 06 +0613350)5 

০১ কি গ্কোজ 

জাইমেস 
0৫:50 _---৯ 205]17017+2005 

আলু, চাউল, ভুট্ট। প্রভৃতি সহজলভ্য ও সন্তা স্টার্চ জাতীয পদার্থ হইতে 
বর্তমানে সন্ধান-পদ্ধতিতে ইথাইল আযালকোহল প্রস্তুত হয়। আলুগুলিকে পাতল! 
পাতল1 করিয়! কাটিয়া অতিরিক্ত চাপে স্টীমের সহিত সিদ্ধ করিয়] পিষ্ট করিলে 
কোষ হইতে স্টাচ বাহির হইযা পড়ে। ইহার সহিত মণ্ট (14916 অথবা! 

মিউকার (14৮০০:) মিশ্রিত করা হয়। 

খানিকটা বাঁলি সামান্য জলেন নহিত দিশাইয়। খেলা রাখিযা দিলে উহা ফাপিযা ওঠে এবং 

পচন সুক হয়। উহাকে মণ্ট বলে। মিউক।ব একছাতীয় ছত্রীক। মন্ট এবং মিউকার উভয়ের 

ভিতরেই' “ডায়াষ্টেদ” (1)1550598) নামক উতসেচক আছে । 

জল মিশ্রিত স্টার্চের সহিত মণ্ট ৰা মিউকাঁর মিশাইয়া দিলে ৫০০০ উষ্ণতায় 

ভায়াষ্টেস দ্বার। স্টার্ সম্বিত হইয়! মল্টোছে পরিণত হ্য। অল্পক্ষণেই এই বিক্রিয়া 
সম্পন্ন হইযাযার। 20০,১০৮ + ১০0 - (03 2ান 5০01312 

তৎ্পর ঠাণ্ড! করিঘা উহাতে ঈষ্ট মেশান হম। ঈষ্টের মগ্যে “মালটেস" 
(0191655৩) নামক এনজাইম দ্বারা মালটোজ গ্রকোজে পরিণত হয়। ইহাও 
আর বিশ্লেষণ । 

মালটেস 
কটি 217220)21 41050) স্পপপীীশীশী শা 26158) 

মালটোজ প্রকোজ 

এই গ্রকোজ সঙ্গে সঙ্গেই জাইমেস দ্বারা ইথাইল আযালকোহলে পরিণত হয়। 
জাইমেস 

(56175 5005 -----৯ 20501] +2005 

এই আালকোহলে জল মিশিত থাকে । পুনঃপুনঃ আংশিক পাতন করিয়া 
উহাকে শতকরা ৯৫'৬% করা হয়। ইহ] বাজারে £২5০125৫ 90177 নামে বিক্রয় 
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হয়। সম্পূর্ণ বিশ্তদ্ধ ইথাইল আলকোহল পাইতে হইলে প্রথমতঃ ছণ এবং পরে 
ক্যালসিয়াম ধাতুর সান্নিধ্যে পাতিত করিয়া লইতে হয় । 

২০০-৭ 1 উহ্খীইল অগালক্কোহ্লন্ল শ্বশুর ও ন্যন্বহাল্ £ 
ইথাইল আযালকোহল একটি বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ। প্দুটনাস্ক, ৭৮৫৭০। 
ইহার একটি মিষ্ট গন্ধ আছে । জলের সহিত ইহ! যে কোন পরিমাণে সমসত্ব হুইয়া 
মিশিতে পারে। 

ইথাইল আযালকোহলের রাসায়নিক ধশ্ম অন্যান্য আলকোহলের মতই । উহার 
রাসায়নিক ধশ্মাবলী ৫১৩ পৃষ্ঠাতে আলোচিত হইয়াছে । 

নান! প্রয়োজনে ইথাইল আালকে [হল ব্যবহৃত হয়; যেমন ১_ 

(ক) ইথার, আসেটিক আযাসিড, ক্লোরোকফর্ম, আযোডোকফর্ম প্রভৃতি জেবজাতীয় 

পদার্থ প্রস্তুতিতে, (খ) কোন কোন সাবান এবং বলকারী গুবধ প্রস্তুতিতে, 

(গ) মোটরের জালানি হিসাবে (পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত ), (ঘ) রঞ্চন শিল্প ও 
রেয়ন শিল্পে, (ও) বাজবারক হিসাবে, (চ) পানীয় মগ্যবূপে_ বিয়ারঃ হুইস্কি 

ইত্যাদি, (ছ) মেখিলেটেড স্পিরিটে | 

৩০-৮। মিথাইল ও ইথাইল আলকোহলের পার্থক্য ৪ 
(১) আফোডিন ও কষ্টিকসোডা সাহায্ ঠখাইল কোহল আয়োডোকর্ম উৎপন্ন করে। মিথাইল 

কোহলেব কোন পবিবর্তন হয না । 

(২) ন্যাসিড ও ডাইত্োনেট দ্ববা জাবিত করিলে মিথাইল কোহ্ল ফবমা।লডিহাইড এবং 

$থাইল কোল আনিটালডিহাহড দেয়। বিশিষ্ট গন্গ। দ্ব'বা উহ।দেব চিঞ্তি করা যায় । 

(৩) স্তালিসিলিক আসিড ও সালফিউবিক আনি মিশাইলে মিথাইল আলকো হল হইতে 
মিথাইল স্তালিমিলেট পাওয়। বায়। উহার বিশিষ্ট গন্ধ আছে। উথাইল স্তাশিসিলেটের গন্ধ 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 

২/৩০-৯। শ্লিসারিণ, প্লিসারল ), ঢদ্রু০দূ. 070] - 0০0 8 এই ট্রাই- 
হাইড্রিক কো1হলটিও সমধিক পাঁধচিত। উদ্ভিচ্জ এবং পাণিজ তৈল বা চর্বির ইহা! একটি উপাদান। 
গ্রিমাবিণ এবং কোন আসিডের সংযোগে বিভিন্ন তৈলজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে! এইজন্য 
উহাদিগকে গ্রিসাবাইড বলে। 

€[7509 110906-71 ০7*--0০০৭ং 
+ 9179 

০40শ্লর +171900--২ » ০7--0001২ 

০11০011 530096-7ত ০ *--909007২ 

প্রিনারিণ আিভ গ্লিসারাইড ( তৈল ) 
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:এইজন্যই তৈল বা চরধিব জাতীয় যৌগকে কষ্টিক দোডার সাহাযো আর্দরবিষ্লেষিত করিলে গ্রিসারিণ 
পাওয়া যায়। 

, তৈল + বৈ » শ্লিসারিণ + আসিডের সোডিয়াম লবণ (সাবান )' 
/ নারিকেল তৈলকে কষ্টিক মোডাব সহিত উত্তপ্ত করিলে সাবান এবং গ্রিসারিণ তৈয়ারী”হয়। 

সাবানটি সরাইয়! লইলে, যে তরল পদার্থ পড়িয়! থাকে উহাতে গ্রিসারিণ থাকে । অনুপ্রেষ পাঁতনের 
সাহায্য উহার জল দূরীভূত কবিয়া গ্রিসাবিণ পাওয়া যাঁয়। 

গ্িসারিণ বর্ণহীন, গন্ধহীন, শিষ্টম্াদযুক্ত, ভারী, তরল পদার্থ । ক্ষুটনাঙ্ক, ২৯৯০০ গ্রিসারিণে 
আলকোহলের সমস্ত গুণই বিদ্ধমান, যেমন 

701, 
---৯0]র501-0ন 00750. 

৯১0 080 
0 

----া তো ১টো--07017--000 8 

ইত্যাদি 

ব্যবহার $ নাইট্রো-্লিসারিণ নামক বিস্কেবক প্রস্তুতিতে প্রচুর গ্রিসারিণ প্রয়োজন । 
উহা! হইতে ডিনামাইট তৈয়ারী করা হয়। ওঁষধেও গ্রিসাবিণ ব্যবহাঁব হয। নানারকম প্রসাধন 

ভ্রবোও গ্রিসারিণ প্রয়োগ করা হয়। 

০75097--0207--0ো*0]] রি 

২০০-০০। ইখ্খাল্রঃ়  0থারত-০0-0০৮5$  উপমুক্ত নিরুদকের 
সাহায্যে দুইটি আলকোহলের অণু হইতে একটি জলের অণু সরাইযা লইলে, যে 
পদার্থের স্থ্টি হয় তাহাকে ইথার বলে। যথা £__ 

0175011]1 +7000075 _ 011,-00- 0 41150 

ডাউমিথাইল ঠথার 

(0717-0-0. এ 11506 
মিথাইল-উথাইল ইথ।ব 

0োর,0েল + 01090ম্র5 - চেলে,-09-0নুত + 0150 
ডাই-ইথাইল ইথাব 

সাধারণতঃ ইথার বলিতে ভাই-ইথাইল ইথারকে বুঝায়। স্পষ্টতঃই ইথার 
আযালকিল অক্সাইড ব্যতীত আর কিছু নয়। ইথারের অক্সিজেন পরমাণুটির সহিত 
কোন হাইড্রোজেন সংযুক্ত নাই। অর্থাৎ ইথারে কোন 0] মূলক নাই। 

প্রস্ততি ; গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড দ্বারা ইথাইল আালকোহল নিরুদিত 
করিয়। ইথার প্রস্তত করা হয়। 

,0ার ৮0৮ + দর ১৩০০ 0৪াঠা750++ 509 
0. নন ১০ +0০250]7 - 0হা5-0- 057 ৬+ চা9১০ 

শ্রে,0োব + 131002া]। 



ইথার ৫২১ 

প্রথমে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয় এবং পরে উহা! অতিরিক্ত 
কোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে । নিরুদক17550$ এর কোন পরিবর্তন হয় না। 

সম পরিমাণ আলকোহল এবং গ্রাচ সালফিউরিক আসিড একটি পাতন-কুপীতে লইয়! 
বালিগাহের উপরে ১৪০০ উফ্তায় তাপিত কবা হয। কপীর মুখে কর্ক গ্বারা একটি বিন্দুপাতী 
ফাঁনেল ও থার্মোমিটার 'আটিয়। দেওয়া হয়। পাতন কুগীর পার্খববন্তী ননের সহিত একটি শীতক-নল 
এবং গ্রাহক জুডিয়া দেওয়া হয়। শীতক-নলের চাবিদিকে বরফ-জল (০০০) প্রবাহিত কর হয় । 
ইথার এবং জল পাতিত হইয়া গ্রাহকে শঞ্চিত হয় । পবে আংশিক পাতন দ্বা জল হইতে ইথার 
পৃথক করা হয। ইথারেব পাতনের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুপাতী ফানেল হইতে ক্রমাগত আরও আলকোহল 

কৃগীতে প্রবেশ করান হয়, ফলে প্রবিয়াটি অবিবাম চলিতে থাকে । 

চিত্র ৩*ক-- ইথান প্রস্তুতি 

২০০-৯৯। উঞ্খাল্রেল এ্রল্্র 2 ইথার অত্যন্ত উদ্বাধী বর্ণহীন তরল 

পদার্থ। স্ফুটনাস্ক, ৩৫০০। ইহা জল অপেক্ষা অনেক হাল্কা। ইথার জলের 

সহিত মেশে না। বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ইথাবের বাম্পে আগুন 

ধরাইয়া দিলে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। ূ 
ইথারের কোহলের মত বাসাধনিক সক্রিয়তা নাই । 

(১) 017 মূলক না থাক|র জন্য সাধারণতঃ [015 এর সহিত ইথার কোন 
ক্রিয়া করে না। কিন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় 72015 দ্বারা ইথার ইথাইল ক্লোরইডে 

পরিণত হয়। 
০27৯-00-02115+ 00057 20517505114 19013 

(২) না গ্যাস দ্বারা ইথার বিয়োজিত হইয়া যায় £__ 

0৮-০0-0541] 0550 +0গ হা] 



৫২২ মাধ্যমিক রনায়ন বিজ্ঞান 

কিন্ত গাঢ় বা দ্রবণের সহিত ফুটাইলে কেবলমাত্র ইথাইল আফোডাইড 
পাওয়া যায় 

0১ান/-০0- 052 ১+2না-202ার ৮&া+ 750 

ত) গাট 759০ সহ অতিরিক্ত চাপে ফুটাইলে ইথার আর্্রবিঙ্লেষিত 

হইয়। যায় £-_ | 
[7 5১০)£ 

67171017811 0--526 7 টো 

তৈলজাতীয় দ্রব্য, আঠা, অন্যান্ত জৈবপদার্থের দ্রাবক হিসাবে ইথার ব্যবহৃত 

হয়। পেট্রোলের সঙ্গেও ইথার ব্যবহার করা হয। ক্রোরোফর্ের পরিবর্তে" 

অনেক ক্ষেত্রে ইথার চেতনা নাশক হিসাবে প্রয়োগ কর] হয়। 

একাত্রিংশ অধ্যায় 

আযালভিহাইড এবং কিটোন 

॥ ১০৯-৯। আ্লভ্ডিহাইউভ্ড £ প্রাইমারী কোহলকে দীরে ধীরে 

জারিত করিলে উহার -017,01] পরমাণুপুঞ্জ হইতে দুইটি হাইড্রোজেন 

বিতাড়িত হইয়া থাকে । ইহার ফলে ঘে পদার্থ উদ্ভুত হয তাহ।কেই আযাঁনভিহাইভ 

বলে। যেমন £-- 
-211] 

ঠা 7 76700 
ইথ।ইল কোহল শা।সিটাল(ডিহাইড 

-211 

0চা,0175077501] ২৯ ঢো[১0350110 
প্রপাইল কোহল প্রপিয়ন-ম্যালডিহাইড 

[8 নন 
2 2 0 

অর্থাৎ, -0-4ব লী ৮0 
১. ১১২ 

€)11 €) 

অতএব আলভিহাইড মাত্রেই - 070 মূলক থাকিবে এবং কানের অবশিষ্ট 

যোজকের সহিত আযালকিল মূলক অথবা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকিবে। 



কিটোন ৫২৩ 

/৩৯৯। শ্ষিত্টোন্ন £ সেকেগ্ডারী কোহলকে অনুজপভাবে জারিত 
করিলে উহার - 0770 - পুঞ্জ হইতেও দুইটি হাইড্রোজেন বিতাড়িত হইয়া 
ষায়। উদ্ভূত পদার্থকে কিটোন বলা হয়। 

তো ও টা 
১০৪০ ঠ ১6০ 

রতি 

0, টো, 
আইনো প্রপাইল কোহল ডাইমিথাইল কিটোন 

ভিন, রা পু 
১০]1011 --- ৯ ১০০ 

ও তো, 
আইসে। বিউটাইল কোহল ইথ।ইল মিথউল কিটোন 

26৮, ফী 
অর্থাৎ রি ০. স* ১ টি শি €) 

+ & রণ 

0017 

স্থতর[ং, কিটোন মাত্রেই ১০-০) মূলক থাকিবে এবং কানের অবশিষ্ট 

ছুইটি যোজ্যতা আযালকিল মুলক দ্বার। যুক্ত থাকিবে। 

আলডিহাইড এবং কিটোন এই ছুই জাতীয় পদার্পেই 0-0 আছে এবং 

এই _ ০০ পুঞ্জকে কাবনিল-মূলক বলা হয। ফলে, আালভিহাইড এবং কিটোনের 
রাসাষনিক গুণাবলীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্ট দেখ। যায়। 

ফরম্যালভিহাইড এবং আসিট্যালডি5।ইড এই ছুইটিই আযলভিহাইড গোর 

ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বস্ততঃ আযসিটঢালদ্িভাইডকে লমন্ত আলডিহাইডের 

প্রতীক মনে করা যাইতে পারে। নিম্নে উহাদের বিস্তৃত আলোচনা কর। হইতেছে । 

৮/২০৯-২০ | হ্ষল্রম্যাভিন্াউড, £01701 প্রস্ততি 2 বাতাসের 

সহিত মিথাইল কোহলের বাম্প মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত কপারের তারজালির 

(৬০০০০) উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে ফরয)ালডিহাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
উহাকে জলে শোষণ করাঁইলে ফরম্যালডিহাইভ দ্রবণ পাওয়া যায়| 

[5 11 51 
টু ০০, ৮ ০ ডি ্  140) | ০৮ 0০)+ 1750) 

নে 0 ঢা... লু 
মিথাইল কোহল ফরম্য(লভিহাইভ 



৫২৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ধর্ম 2 ফরম্যালডিহাইড তীব্র গন্ধযুক্ত গ্যাস। জলে উহা অত্যন্ত দ্রবণীয়। 

(১) ফরম্যালডিহাইডের বিজারণের ফলে মিথাইল কোহল এবং জারণের 
ফলে ফরমিক আযঁসিড পাওয়া ষাঁয়। 

7070+0 - 7000] (ফরমিক আযাসিভ ) 

: ০70+175- 0৪07 (মিথাইল কোহল ) 

/২) ফরম্যালডিহাইড আযামোনিয়ার সহিত বিক্রিয়া করিয়া কঠিন ইউরো- 
ট্রোপিন উৎপন্ন করে। 

ঢনতেন০+4াবচাও (072), ,+ 67৯০ 

অন্তান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঠিক আযাসিট্যালডিহাইডেরই মত। পরবর্তী পৃষ্ঠাতে 

সেগুলি আলোচিত হইয়াছে । 

প্লাষ্টিক শিল্পে প্রচুর ফরম্যালডিহাইড প্রযোজন হয়। ব্যাকেলাইট ফরম্যালডি- 
হাইড হইতে তৈয়ারী হয়। বীজবারক হিসাবে প্রচুব ফবম্যালভিহাইভ ব্যবহৃত 
হয়। চর্ম শিল্পে, রঞ্ক প্রস্তুতিতে এবং কোন কোন বিস্ফোরক তৈয়ারী করিতেও 

ফরম্যালডিহাইড প্রয়োজন হব |) 

/০৯-৪ 1 আনিউঢালভিভ্াউডত 05070 1 প্রস্ততি ও 
(১) বিচুর্ণ ভাইক্রোমেট ও গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিডের সহিত ইথাইল 

কোঁহল উত্তপ্ত করিয়। পাতিত করিলে আযাঁসিট্যালডিহাইড পাওয়া যায়। ইথাইল 

কোহল জারিত হইয়। যায় । 
তেন ,07১07+0 - 07,070+ 1150 

(২) প্রচুর পরিমাণে আযাসিট্যালডিহাইভ আজকাল আ্যাসিটিলীন গ্যাস হইতে 
প্রস্তুত করা হয়। [35904 (২০% [নন ৯০০+) প্রভাবকের সান্িধ্যে আসিটিলীন 

গ্যাস ১০০১০ উষ্ততায় জল গ্রহ্থণ করিয়া আ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয়। 
7০১০) 

07-0717+1750 -----৯ 00750170 
৪5094 

ধর্দ্ম ৪ আ্যানিট্যালভিহাইভ বর্ণহীন তরল পদার্থ । শ্দুটনাঙ্ক, ২১০০। বিশুদ্ধ 
অবস্থায় ইহার একটি ঝাঁঝাল তীব্র গন্ধ আছে। জল, কোহল, ইথার প্রভৃতির 
সহিত ইহা সমসত্বভাবে মিশিতে পারে । 

আাসিট্যালভিহাইভের রাসায়নিক সক্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ অন্তান্য 

আ্যালডিহাইভেও এই সকল ধণ্ম পরিলক্ষিত হয়। 



আযলডিহাইড ৫২৫ 

(১) বাতাসের অক্সিজেন অথব] অন্তান্ত জারক দ্রব্যের সহিত বিক্রিয়ার ফলে 

আযাসিট্যালডিহাইড সমসংখ্যক কার্ধনযুক্ত আযাসিডে পরিণত হইয়! থাকে £-_ 
078070+০ - 05009০লু 

( আযসেটিক আযমিড ) 

(২) পক্ষান্তরে সৌডিযাম পারদসঙ্কর এবং জল হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন দ্বারা 
আাসিট্যালডিহাইভ বিজারিত হইয়া কোহলে পরিণত হয়। 

0,07০ +2া] - 0১০5০ 

(৩) আযামিট্যালডিহাইডের অক্সিজেন পরমাণুটি 7,01*এর ক্লোরিণ দ্বার! 

প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্ত কোন [701 উৎপন্ন হয় না। 007 মূলক থাকিলে ঢ.০1এর 
সৃষ্টি হইত। 

0০17050০170 + ৮0515 75 09075013015 +7,09095 

(৪) -0130 মূলক থাকার জন্য আযাসিট্যালডিহাইড নান। রকম পদার্থের 

সহিত যুত-যৌগিক (310%0) সৃষ্টি করে । এই সকল বিক্রিয়ার সময় কার্ধনিল- 

পুর্জের দবিবন্ধটি উন্মুক্ত হইয়|যায়। যেমন £__ 

£/%0 /50 21 
(ক) ০796 +14811503 নল 0০1130০--0)]17 

চর ৮5 
[ আ(লটিহাইড বাইসালফ।ইট | 

/€০) / 12 
খে) 0750 +াু, _---৯ 0৯০০7 

আন লে 

[ আলডিহাইড আমে নিয়া ] 

+/09 /- 
(গ) 01796 +]110০ _ (০70১0--০9৮1 

১৯২ লে 

[ আলডিহাইঢ-সায়ানহাইডিন ] 

সায়ানহাইড্রিন-যৌগ আর্দ্র-বিঙ্লেষিত হইয়া আসিভ উতপন্ধ করে। এইভাবে 

অনেক সময় আ;স্ড তৈয়ারী করা হয়। 

তেব 2750 /00০0ছ 
07৯০০ ৯ 08৪0-0দ +₹ টাও 

২ ২ 
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৪ নানা রকম আযামিনো-যৌগের সহিত আযাসিট্যালভিহাইড সহজেই বিক্রিয়। 

করে। এই সকল বিক্রিয়াতে একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়। যথা £__- 

0 বার হা, ঠা - বানু, 
0750 ন _ (১০ +750 

খু বল 

[ হাইড়াজিন ] [ হাইড়াজোন ] 

/0  নুছব- চাল, /ব- নত, 
০750 ৮6765 +]79609 

১২] ২ - 

[ ফিনাইল হাইডাজিন ] [ ফিনাইল হাইডরজোন এ 

/0 [52২07 /খ০েল 
07০০ নি ল 0110 +]750 

১২17 ১ [1 

[ হাইড্রোক্সিল আমিন ] [ আসিট্যান্ডোক্সিম ] 

(৬) 10] গ্যাস প্রভ।বকেব উপস্থিতিত্তে আ।সিট্যালভিহাইড কোহলের সহিত 

যুক্ত হয়, একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন হয়| যাব । 

17109025211 5 রি$ 858 
01713070 + নু -00730]1 +11250) 

71002, ১২০০, 

€(আ।সিটাল ) 

(৭) নক্ছু-সহহমোগ ক্রি. কে) লঘুক্ষারদ্রবণ অথবা! জিঙ্ক 

ক্লোরাইড প্রভাবকের সান্নিধ্যে, ছুইটি আ্যাসিট্যালভিহাড অণু মিলিত হইয়া 

আয[লডল্ নামক যৌগ উত্পাদন করে। 

£/7091 
0750০ + দ0চ:080 -----৯ ত১0ন(07)07,০9 

€ আলডল্) 

০0ঘ্ এবং 07109 এই উভয় মূলক থাকার জন্ত আযালঙলে কোহল এবং 
আ্যালভিহাইড উভয়েরই ধন্ধ বিদ্যমান । 

খে) অনার্ড আযাসিট্যালভিহাইভে একফোটা গাঢ় 177,590 দিলে, আ্যাসি- 



আসিটোন ৫২৭ 

ট্যালভিহাইডের তিনটি অধু যুক্ত হইয়া একটি ভারী তরল পদার্থের সুষ্টি করে। 
ইহার নাম প্যারা-আযালডিহাইড ঃ 

ও 
| 

ন.5০0 ০--০ম্ে 
৪টি ভোটে. টাটা ৯ 

৯০--০৮৮ 

01] 

(প্যারা-আযলডিহাইড ) 

আঢঠাসিট্যালডিহাইডের পরীক্ষক! 8 নিক্ললিখিত পবীক্ষাব সাভায্যে আলডিহাইডের 
অস্তিত্ব প্রমাণ কৰা যায়। 

(কে) ক্ষারীয় ফেলিং-দ্রবণ আসিট।লডিহউডসহ গবন কবিলে দ্রবণের নীল রং দ্রবীভূত 
হইয়! যায় 'এবং লাল কিউপ্রাস অন্সাতিড অধঃন্গিপ্ হয। 

2০00+07015010 » 1050০090970 + 00509 

খে) আযমোনিয়াধুক্ত নিলভাব ন[উটেট দ্রবণ আলভিহাউড মহ উঞ্ণ কখিলে উহ] হইতে ধাতৰ 

সিলভার অধরক্ষিপ্ত হইযা পাত্রেব গায়ে জশিযা থকে । 

4৯৮১0+011)000109 _ল 24৬04 010500)0913 

গে) বর্ণহ'ন ম্যাজেন্টার জবণে আয।লডিহাঠড দিলে উহা তংক্ষণাং ল।ল বর ধাবণ করে । 

আ্য/সিটালডিহাইনড রঠীন প্রন্ততিতে এবং কোন কোন ওুষধ প্রস্তুতিতে প্রয়োগন হয় । উহ! 

»ইতে কোহল, ন্যাসেটিক আযসিড হত্যাদি হৈয়ারা হয়।] 

আ্যান্িটোন্ন 

৬ ২০৮-। ভ্ঞাইম্িএখাইলল ক্কিত্টোম্ন? 0850007ও 2 ইহাই 

কিটোনদেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা! সরল। ইহ! সাধারণতঃ ভ্অঠাম্িটৌোন্ম নামে 
পরিচিত! ৃ 

প্রস্তাতি ঃ বকযস্ত্রে অার্দ এবং বিশ্তষ্ক কালসিয়াম আযাসিটেট লইয়া উত্তপ্ত 
করিলে, উহ। তাপ-বিয়োজিত হইয| আসিটোন উৎপন্ন করে। উদ্বায়ী আযাপি- 
টোনের বাপ্প শীতকের সাহায্যে ঠাণ্ডা করিয়া গ্রাহককে সংগৃহীত করা হয় 

(চিত্র ৩১ক)। 
000,077 পু 

০৪৫ ? ₹:0800১+0০৫ 
১9০9০,০নুও ৯গ্োেঃ 

[ আসিটোন ] 
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আরও নানাবিধ উপায়ে আসিটোন প্রস্তুত করা হয়। 

(ক) আইসো-প্রপাইল কোহলকে ভায়ক্রোমেট-সালফিউরিক আসিড দ্বার! 

জারিত করিলেও আসিটোন পাওয়া যায়| 

০7৪07070০75 7+ 0 ০০790০09079 + 020 

চিত্র ৩১ক -আ স্টোন প্রস্তহকব্ণ 

(খ) উত্তপ্ত আযলুমিনা (/১15095) প্রভাবকের উপর দিয়া আযাসেটিক 
আযাসিডের বাম্প পরিচালনা করিলে আসিটোন পাওয়া যায় । 

01500 017 +13000 0চা৪-01350090]5 +00১+11,0 

(গ) আযাসিটিলীন স্টীঘ সহযোগে উত্তপ্ত 250 এর উপর দিয়া! প্রবাহিত 

করাইলে আসিটোন উৎপন্ন হয়। 

20511543৮50 - 0050001 + 21৯ + 005 

শ্রম্্র 2 আযাদিটোন বর্ণহীন বিশিষ্ট গন্ধঘুক্ত তরল পদার্থ। ক্ফুটনাঙ্ব, 
৫৬৫০০ আযসিটোন দাহা পদার্থ। 

কোহল, ইথার প্রভৃতির সঙ্গে আযামিটোন যে কোন অন্পাতে সমসত্বভাবে 
মিশিতে পারে। 

আযাসিটোনের রাসায়নিক ধশ্মগুলি অন্যন্য সমস্ত কিটোনেই পরিলক্ষিত হয়। 

(১) জারণের ফলে আযাসিটোন হইতে আযাসিটিক আযাসিভ উৎপন্ন হয়। 

01750০0৪ +40- 080007+0০095+ 50 
কিটোনের জারণে যে আাসিড হয় তাহাতে সর্বদাই কার্ধনের সংখ্যা হ্রাস 

পায়। 
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(২) জায়মান হাইডোজেন (টিদ্5+ 1750) দ্বারা বিজারিত করিলে 

আসিটোন আইসোপ্রপাইল কোহলে পরিণত হইয়! যাঁয়। 
0750005 +27-» 0750730লুতলও 

(৩) কার্বনিল-পুঞ্ত থাকার জন্য আালডিহাইডের যতই, আাসিটোন নানারকম 

যুত-যৌগিক স্ষ্টি করিতে পারে £_- 
নু, তেনে ০ 

৯০০ + তের ০ ৯০৫ 
লে, তে, তো 

(আসিটোন সায়ানহইড়িন ) 
0], তরে ০ল্ল 
৯6564 তত. 

07১৮ 078 ১৪০৪৪ 

€ আসিটোন-নাইসালফীইট ) 

(৪) আযালডিহাইডের মতই, আযাঁমিনো-যৌগের সহিত আযাসিটোন বিক্রিয়া 

করে। এই সব বিক্রিয়াতে জল বিচ্ছিন্ন হয় । 
(017,)50-0+11 হাব (0177)50-খ,.খিচাত+1750 

(হাউদ্রাজোন ) 
(617)50- 0+ 1 2া 70611 ৮ (0713)50- বিশ ০০ ৮+1780 

€ ফ্িনাইল হাউডালোন ) 
(017১)১০- ০0 +1150117 - (011,)১০- 017 +1150 

(কিটোজিম ) 

(৫) 1১0, এর সহিত আ1সিটোন বিক্রিষ! করিয়া ভাই-ক্লোরো-প্রোপেন দেয় । 
(00771500017 ১1+12015 ₹ 0115001501১ 47909 

(৬) আযাসিটোন 1৪9 এবং ক্ষারের সহিত আয়োডোকর্ম উৎপন্ন করে এবং 

বরগ্ক চুণ দ্বার! ক্লোরোফমে পরিণত হয়। 
(৭) (ক) আযাসিটোনকে গা 17590+ এর সহিত পাতিত করিলে তিনটি 

অণুর সংযোগে মেসিটিলীন (05115160০) নামক বৃত্তাকার হাইড্রোকাবন পাওয় 
ঘায়। 

07০২ তে 
+৮/ ১৯ 

0]9-00 ০০-0ব৪ » চি ০07, 
|| 

০773 গিরি 2 

| +37250 
05, ০নও 

€ মেসিটিলীন ) 

৩৪ 
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(খ) 01 £৪5 দ্বারা আসিটোনকে সংপৃক্ত করিয়া রাখিলে, উহ! হইতে 
ফোরোন (010:0106) পাওয়া যায়। 

(০178)৪০- 09 ন্ ০ 

1 0০0) 7 0০0) +2790 
| | 

(০178)50-70 ম্০ (০75)20০- নু (ফোরোন ) 

আাসিটোনের ব্যবহার । ক্লোবোফর্ম, আয়োডোকর্ম ও কোন কোন উষধ প্রস্ততিতে 
আসিটোন ব্যবন্গত ভ্য। সেলুলয়েড ও আবও কতকগুলি প্লাষ্টিক শিল্পে আ।সিটোন প্রয়োজন হয় । 
প্রোবক হিসাবে আযাসিটোন প্রচুব বাবহৃত হয় 

আদিটোনের পরীক্ষা ঃ 
(১) আয়োডিন এবং আমোনিয়া ক্ষীবকের সংযোগে আদিটোন হইতে আযোডো ফর্ম ক্ষটিক 

পাওয। যায় । 

(২) সোডিয়াম নাইট প্রুসাইড ও কষ্টিকসোডাব সংযোগে আসিটে।ন কমলা বণ ধাবণ করে। 

ধীরে ধীরে উহা! হলদে হইয়। যায়। 

৩১-৬। আ্যাদিটোন ও আাীলভিহাইডের তুলনা ৪ 
(১) কাধনিল পুগ্ থাকাব জন্য অধিকাংশ বাসাধনিক ধম্মই উভয়েব এক রকন। 7005 

আমিনে বৌগ, 70, ব&13১0৭ প্রহতি বিকাবকেব মঠিত আগাপণিটোন এবং আলডিহাহড 
ঠিক একইবপ বিব্রিয়া করে। 

(২) জারণের ফলে আলডিহাইড সঘসংখক কাবৰন পবমাণুসননশিত আসিড দেয। কিন্ত 

কিটোনের জারণের ফলে যে আ।নিড পাওয়া যায়, তাহাতে কান পবমাণুব সংখা! হ্রাস পায়। 
0 

তেল,০7০ নর তো,00017, 
€ 

০৮,0001], -_৯ 01,09011 

(৩) বিজারণের ফলে আলডিহাইড প্রাইমাবী কোহল, এবং আসিটোন সেকেগ্ারী কোহল 
উৎপন্ন করে। 

(৪) আলডিহাইড ক্ষারীয় ফেলিং এবং সিলভাব নাইড্রেট দ্রবণ বিঙগারিত করে। স্মাসিটোনের 

এইরূপ বিজারণ ক্ষমতা নাই৷ 

(৫) আযানিট্যালভিহাইড সংযোগ মাত্রই বর্ণহীন ম্যাজেণ্ট।র রঙ পুনরুদ্ধীর করে কি্ত আসিটোন 
সহজে এপ করিতে পারে না। 

(৬) আয।সিট্যালডিহাইডের বহু-সংযোগ ক্রিয়া সহজেই নিষ্পন্ন হয় । আসিটোনের এরপ বিক্রির 
দেখা যায় না। 



ভাত্রিংশ অধ্যায় 

(জব-আযাসিভ 

আমর] দেখিয়াছি, আালডিহাইডের জারণের ফলে আ্যাসিভ উৎপন্ন হয়। 
আযালভিহাইডের - 070 মূলকের সহিত একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হইয়া 
উহঁ_ 090্র মূলকে পরিণত হয। আযাসিভ মাত্রেরই পরমাণুতে -009০মু 

মূলক থাকিবে । অর্থাৎ যে সকল জৈব-যৌগে_ 00907 মুলক আছে উহারাই 

আ্যাসিড। 
চ01710+0  [70609071 

ফবম্যালডিহাইড ফরমিক আযপিড 

(61150110070) ক (17156090011 

আসিটালটিহাইড আ সেটিক আসিড 

দেখ| যাইতেছে, হাইড্রোকার্নের জারণের ফলে ক্রমে ত্রমে কোহল, 
আালডিহাইড এবং সর্বাশেষে আসিড পাওয়া যায়। 

চা, --৯ 01,0] --৮17210 _-৯ ]3000171 

মিথেন মিথাইল কোহল ফবমা[লডিহইও ফরমিক আ।সিড 

(7, ৯ (7,7,0ল ৮৮৮31 --৯ (খর 5600া 

ইথেন ইথাউল কোহল আনিট্যালডিহাইড আ'সেটিক আ/সিড 

0১71, _-৯ চো,0250175010-৮ (১50৮0 ৯ চালু 500 

প্রপেন প্রগ।ইল কোহল প্রপিয়ন-আলডিহাইড প্রপিয়নিক আসিড 

-000ু মূলকটিকে কার্ধোঝ্সিল মূলক বলে। উহার যোজ্যতা 
০ 

এক, ০৫1 অতএব আযাসিডের সাধারণ সক্ষেত চছ-0007। 
৮০17 

[যে কোন আযলকিল মূলক বুঝাইতে পারে। ইহারা সর্বদাই ক্ষারের সহিত 

বিক্রিয়া করে এবং _ 000] মূলকের হাইড্রোজেনটি বিয়োজিত হইয়া! 1" 
আয়ন উৎপন্ন করে। এইজন্য ইহাদের আযাসিঙ বলা হয়। 

[২0090 71 ₹৯ [২0০00 + 

বনু জৈবপদার্থের অণুতে একাধিক - 0007্র মূলকও থাকিতে পারে। 



€৩২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সংখ্যা-অন্যায়ী আযমিডগুলিকে মনো-কার্বক্সিলিক, ডাই-কাধক্সিলিক, ট্রাই- 
কার্যজিলিক ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । যেমন £-_ 

মনো-কার্বজিলিক আমি, 075000, 0475000ল ইত্যাদি । 

ডই-কার্বজিলিক আ।সিড ,॥.. 009. ০500০ ইত্যাদি। 

৮00 , ০5000 

অক্স(লিক আসিড সাঝ্সিনিক আসিড 

ট্রাই-কার্বক্সিলিক আমিড , - 75000 

0017 )690]3 (সাইট্রক আসিড ) 

৫7510018 

আমরা এখানে আপাততঃ মনে।-কার্বক্িলিক আযাসিড সন্বন্বেই আলোচন। 
করিব। এই আযাসিডগুলি প্রায়ই জান্তব চব্বি অথবা উদ্ভিজ্ব তৈল হইতে পাওয়! 

গিয়াছে বলিয়া উহাদের অনেক সময “ফ্যাটি আ।সিড” অথব]। “জেহজ অল্প” বল! 

হয়। সব রকমের তৈল বা চধ্িতেই আমরা কোন ন| কোন ফ্যাটি আসিডকে 
গিসারিণের সহিত যুক্ত দেখিতে পাই। খুব সাধারণ ছুই একট আযাসিডের 
পধ্যালোচনা করিলেই আাসিড-গোষ্ঠার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

/২০২-৯। কুলরমিক্ক জ্যান্সিভ 080007) £ লাল পিপড়ার কামড়ে 
যে রস নিঃহুত হয় উহাতে ফরমিক আসিড থাকে । 

প্রস্তুতি ই (১) প্লাটিনাম 'প্রভাবকের সান্নিধ্যে অক্সিজেন দ্বারা ফরম্য।নডিহাইড 
অথবা মিথাইল কোহলের জারণের ফলে ফরমিক আাঁসিড পাওয়া যায় £__ 

0োন৪011+০0-170130+ 750 

1701709 4+0-717000]ব 

, (২) ল্যাবরেটরীতে সচরাচর গ্নিসারিণের সহিত অক্সালিক আযাসিভ উত্তপ্ত 
করিয়া ফরমিক আযাসিড প্রস্তুত কর! হয়| 

[9 

০0০0 

গিসারিণের কোন পরিবর্তন হয় না| 

একটি পাতন কৃগীতে সম পরিমাণ অক্সালিক আ্যাসিড শ্টিক ও গ্নিসারিণঞ্লওয়া হয়। কুলীর 

₹ 70007 +00১ 



জৈব-আযাসিভ ৫৩৩ 

মুখটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া একটি থার্মোমিটার জুড়িয়। দেওয়া! হয়। কুপীর পার্ববর্তী নলটির সহিত 

চিত্র--৩২ক ফরমিক আসিড প্রস্তুতি 

একটি শীতক ও গ্রাহক আটিয় মিশ্রণটিকে ১১*০" উষ্ততাঁষ পাতিত করা হয (চিত্রও২ক )। 

জল ও ফরমিক আসিড পাতিত হইয। গ্রাহকে সঞ্চিত হয। এইভাবেই ফবমিক আ মসিড দ্রবণ 
এ হয় | 

জলীয় দ্রবণ হইতে সরাসরি পাতন দ্বারা বিশুদ্ধ ফরমিক আযাসিভ পাওয়া 
যায় না। জলীয় দ্রবণের সহিত সোডিয়াম কার্বন্টে মিশাইলে সোডিয়াম ফরমেট 

লবণ পাওয়া যায়। গাঢ় দ্রবণ হইতে সোডিয়াম ফরমেট কেলাসিত করিয়া পৃথক 
করা হয়। উহাকে বগা [50 ;এর সহিত পাতিত করিলে গ্রাহকে বিশুদ্ধ ফরমিক 

আযাসিড পাওয়া! সম্ভব । 

17০00 8 + 97504 নল 170০6090017 + ৪৪১0 

বে অতিরিক্ত চাপে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উত্তপ্ত কষ্টিক সোভার (২১০০) 
উপর দিয়া পরিচালিত করিলে কষ্টিক সোড! গ্যাস শোষণ করিয়া লইয়া সোভিয়াম 

ফরমেটে পরিণত হয়। লঘু সালফিউরিক আ্যাসিভ ৫সাডিয়াম ফরমেটে দিলে 

করমিক আযসিভের দ্রবণ পাওয়। যায়। 

+/0০0+ 50 - 80090বঞ 
[0002৯+ 8550, » চ0090 + বিক50, 

ধর্ম 2 ফরমিক আযাসিড তীত্র ঝাঝাল গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন তরল পদার্থ। জল, 
কোহল এবং ইথারের সহিত ইহ1 যে কোন পরিমাণে মিশিতে পারে । ত্বকের 

উপরে পড়িলে উহা! হইতে ঘায়ের সুষ্টি হয়। 



৫৩৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অল্প হিসাবে ফরমিক আ্যাসিডের যথেষ্ট তীব্রতা আছে । লিটমাসকে লাল 

করা, কার্ধনেট হইতে 00৪ উৎপাদন করা, বিভিন্ন ধাতব অক্মাইভ বা ধাতুর 
সহিত বিক্রিয়া করিয়া 0090 চুএর হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করা-_-এই সকল 

হইতে উহার অত্রত্ব প্রমাণিত হয়। 

( গাঢ় সালফিউরিক আপিভসহ ফরমিক আযাসিড উত্তপ্ত করিলে উহা! বিযোজিত 
হইয়! কার্বন মনোক্পাইডে পরিণত হয়। 

৪১ 
70003 -৯ [50+00 

ফরমিক আাসিডের বিজারণ ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগা । কারণ, অন্থান্থ 

আযামিভের এই গুণ দেখ! যায় না। ফরমিক আসিভ আযামোনিয়াধুক্ত সিলভার 
নাইট্রেটকে বিজারিত কাঁরয়। সিলভার অধঃক্ষিপ্ত করে । 

17100017 4+ 4£509 নল 24857137209 + 00) 

সোভিয়াম ফরমেট উত্তপ্ত করিলে (৪০০০) সোডিষাম অক্সালেট পাওয়া 

যায়। লঘু 11250 দ্বারা উহ হইতে অক্সালিক আযাসিভ তৈয়ারী হয়। 

[710090০ (00৪ 
| + -. চা, + | 

12 10090খি €090912 

| (পোডিযাম অক্স(লেট ) 

00012 00011 
+2[7550% 75 | + 28750, 

(০০2, (০090)13 

€( অলালিক আসিড ) 

[বাবহার 8 পশম ও তুলাব রপ্জান শিল্পে, চম্ম শিলে, রবাৰ প্রস্তুতিতে ফরমিক আসিড 
প্রয়োজন হয়। বীজবারক হিসাবেও ফবমিক আ।পিড বাবহার হয় । 

পরীক্ষা £৪ ৫১) প্রশম 760], দ্রবণে ফবমেট গাঢ় লাল রঙ ধারণ করে। 
(২) আমোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ফবমেট দ্বারা বিজারিত হইয়া সিলভার দেয়। 

(৩) মারকিউবিক ক্লোবাইড দ্রবণ ফবমেট দ্বারা বিজা।বিত হইয়া মারকিউবান্ ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ 

দেয়। 

১০২-২। জ্যাঁম্েক্তিক জ্লিডঃ 0850০০0দ $ দ্রাক্ষারসজাত 

সির্কাতে যে অল্প থাকে উহাই ভিনিগার বা আসেটিক আযাসিডের লঘু দ্রবণ। 
“ঘ সব মদ টকিয়া যাঁম তাহাতেও আযাসেটিক আসিভ থাকে । নানারকম ' 

তৈল বা নিধ্যাসেও আাসেটিক আসিডের বিভিন্ন যৌগ থাকে । 



জৈব-আ্যাসিভ ৫৩৫ 

প্রস্ততি 2 (১) ডায়ক্রোমেট এবং সালফিউরিক অআ্যাসিড দ্বারা ইথাইল 
কোহল ব। আযাসিট্যালভিহাইডকে জারিত করিয়া! আাসেটিক আসি উৎপন্ধ 

কর] হয়। 

6) 0) 
07,050 -----৮ 0চ50ছ0 --৯ 07850০০0দ 

অন্ান্ আাসিডও একই উপায়ে প্রস্তত হয় £__ (২-যে কোন আযালকিল 

মূলক ) 
0 0 

[017,017 _--৯ 1২070 ---৯ 2০০০0 

(২) আযাসিটিলীন গ্যাস ৪০ গাঢ় সালফিউরিক আযাঁসিডে পরিচালিত 

কৰ্রিলে উহা! প্রথমে আাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয়। মারকিউরিক সালফেট 

গ্রভাবক হিসাবে ব্যবহার কারতে হইবে৷ পরে বাতাসের সাহায্যে আলডিহাইড 

জারিত হইয়া আযাসেটিক আযাসিড দেয়। 

1.0 0 
77-8১007010 25701870667 

(11256)4) 

(৩) কাগের অন্তধূমপাতনের ফলে পাতিত অবস্থায় আলকাতরা ও জলীষু 

দ্রবণ পাওয়| যাষ। জলীয় দ্রবণটিকে পাইরো-লিগনিয়াম আসিড বলে। 

উহাতে নানারকম জৈবপদার্থ ও আযাসেটিক আঁসিড থাকে । এই জলীয় ভ্রবণে 

চুণ মিশাইয়া আযাসেটিক অআযাসিভকে ক্যালসিয়াম লবণে পরিণত করা হয়। 
ক্যালপিয়াম আাসিটেটুকে উপযুক্ত পরিমাণ গাঢ় [7250+ সহ মিশিত করা হয়। 

পাতনের দ্বার] এই মিশ্রণ হইতে আযাসেটিক আযাসিড পাওয়! যায়। 

০৮১০০০২ | 
নিগার, 0৪ +17550,- 0250,+201350007 

গু 

(৪) সির্কা হিসাবে বাজারে আযাসেটিক আযসিডের প্রচুর চাহিদা আছে। 
44১০810১061 ০৩০ বাক্টেরিয়া বার মদের ইথাইল কোহলের "সন্ধান" করিয়া 

*আযাসেটিক আাসিডের লঘু দ্রবণ অর্থাৎ ভিনিগার বা সির্কা পাওয়া যায়। কাঠের 

গুড়ার উপর এই বীজাণু প্রথম জন্মাইয়া লওয়া হয়। একটি প্রকাণ্ড কাঠের 
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পিপাতে এ কাঠের গুঁড়া রাখিয়া উপর হইতে কোহল ( মগ্জাতীয় ) নীচের দিকে 
প্রবাহিত কর! হয় এবং নীচ হইতে উপরের দিকে বায়ু পরিচালনা করা হয়। 

কোহল আস্তে আস্তে আসেটিক আযাসিডে পরিণত হইয়। যায়। 

(৫) মিথাইল সায়নাইভের আর্দরবিশ্লেষণেও আযাসেটিক আযামিভ পায়! 
যাইতে পারে £_ 

0১0 +27,0 - 07,0090]7+ নও 
অথবা, £০+27,0 ₹ ₹0০০ন +]যান। 

ধর্ম 2 আসেটিক আাসিড বিশিষ্ট তীব্রগন্ধযুক্ত ব্্ণহীন তরল পদার্থ 

(ক্ষুটনাঙ্ক, ১১৮০০)। ১৬৭০০ উষ্ণতায় ইহ1 হিমায়িত হ্ইয়। স্বচ্ছ বরফের মত 

পদার্থে পরিণত হয়। এই জন্য বিশুদ্ধ গঁঢ আযাসেটিক আযাসিডকে “গ্ল্যাসিয়াল 

আাসেটিক আযাঁসিড" বলে। জল, কোহল, ইথার প্রভৃতির সহিত ইহা সমসত্ব 

দ্রবণের স্ষ্টি করে। আসেটিক আযাসিড বহু জৈবপদার্থের দ্রাবক, এমনকি, 

আয়োডিন, ফসফরাস, সালফারও ইহাতে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারকের সহিত 
বিক্রিয়ার ফলে নানারকম আযাসিটেট লবণ উৎপন্ন হ্য়। আযাসেটিক আাসিডের 

রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহের মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য £- 

(১) 7015 দ্বারা আযসেটিক আযাসিডের 01] মূলক প্রতিস্থাপিত হয় এবং 

আাসিটাইল ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 0.0 -মুলকটিকে আযসিটাইল 

মূলক বলে। 

0,000 +7015* ₹ 0750001+1001,+ 1700 
( আসিটাইল ক্লোরাইড ) 

(২)/ গাঢ় 7১5০: এর প্রভাবে, বিভিন্ন কোহলের সহিত আসেটিক 

আযাপিড যুক্ত হইয়া “এস্টার* জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করে। একটি জলের অণু 
এই সংযোগ কালে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে || 

0৮,000 লা +170902া7* - 01750090905 * +750 
ইথাইল কোহল ইথাইল আিটেট 

0০0780০0০07 + 7090০787০78 6006০79 +1750 
মিথাইল কোহল মিথাইল আ।সিটেট 

সব আযাসিডই অনুক্ধপ ব্যবহার করে। 



জৈব-আযাসিড ৫৩৭ 

(৩) ফুটন্ত আাসোটক আসিভে 015 গ্যাস পরিচালিত করিলে আযালকিল 

মূলকের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় £__- 
01, 0, 

তোর ৪0007 __-৯ 0£5010007 _-৯ 00150007 
_নু০। 0] 

০152 

_--৯0015609্ 
লে 

উৎপন্ন পদার্ধগুলিকে ক্লোরো-আ্যাসেটিক আযাসিড বল] হয়। 

ব্যবহার ৪ উধ প্রস্তুতি, রাগবন্ধন, খাদ্য প্রস্তুতি ও ববার শিলে আসেটিক আসিড ব্যবহার 
করা হয়। আসিটেট লব্ণগুলিব প্রচুব বাবহার আছে। ওধধ, রঞ্জন দ্রব্য, বীজবারক, কৃত্রিম সিক্ষ, 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নানীবকম আ[সিটেট ব্যবহৃত হয়। 

পরীক্ষা 8৪ (১) প্রশম ফেবিক ক্লোরাইড দ্রবণ প্রশম আ।সিটেট ড্রবণেব সহিত মিশাইলে 
উহা লাল হইয়। যায় । 

(২) ইথাইল কোহল এবং গা 17550 ,এর সহিত উত্তপ্ত কবিলে আসেটিক আসিভ হইতে 
শিষ্টগন্ধ এস্টাব ইথাইল আসিটেট পাওয়া যায । 

তে) আআমেটিক আসিড আমোনিয়াযুক্ত 4১£ট০0+ দ্রবণকে বিজীরিত কবে না । (ফরনিক 

খ্া।াসিড উহা কবিতে পাবে । ) 

9) খক্ষ সোডিযাম আসিটেট হপ্প পবিমাণ আর্মেনিয়াস অঙ্সাইড সহ উত্তপ্ত করিলে ছূর্গন্ধ 

যুক্ত কাকোডিল অক্সাইড গ্যাস পাঁওয। যায়। এই গাসেব ভযানক বিষধ্রিয়া আছে। €ফরমিক 

আসিডের এই বিঞিয়া হয় না। ) 
৬5505744017 50002২%-4১550 (7) ,+20500৯+200, 

২০২-৩। হভ্ক-আ্যান্িডেল্্ সামার শ্রষ্ভতভ ভ্রণালী 
৪ এ্রস্্ 2৪ জৈব-আসিডগুলি প্রস্তুত করার মোটামুটি কয়েকটি নিয়ম আছে । 

এই সকল উপায়ে 'প্রায় সমস্ত আযসিডই প্রস্তত করা যায়। 

(১ আ্যালকোহল, আলভিহাইড বা কিটোনকে উপঘুক্ত বিকারক সাহায্যে 
জারিত করিতে পারিলে আসিড উৎপন্ন হয় ৫-_- 

[২0োর50ন+0এ [২0০0০ +7750 
]1২০70)+60) ল 7২০০)0917্ 

চ২০০০ুও +2005 7 1২000] + 008 + 17520) 

[২ চিহ্ন দ্বারা যে কোন আালকিল মূলক নির্দেশ কর! হয়। 

" (২) আ্যাঁলকিল সায়ানাইডের আর্দ্র বিশ্লেষঞ্ধে জ্যাসিভ হয় 

২০ +275071২00০07+ নও 
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(৩) যে সমস্ত ডাই-কাবক্সিলিক আযাসিভে দুইটি -000ল্র একই কার্বন 
পরমাণুতে যুক্ত, সেইরূপ আাসিডকে তাপবিয়োজিত করিলে মনো-কার্বক্সিলিক 
আমিড পাওয়। যায় ৫ 

০০০ 
€৪) এস্টার ব! গ্লিসারাইডকে [7701 বা ক্ষারক প্রভাবকের সাহায্যে আর্ 

বিশ্লেষিত করিয়া আমিড পাণ্যা সম্ভব £-_ 

তো, ১৯৪৪৯ টান 600ো700, 

07750009027 ৮+ছ50 হি 017,00017 + 02750 

লঘুভার আাসিভসমূহ তীব্রগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ । উহাদের যথেষ্ট অপ্রত্ধ আছে। 
ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করিয়া উহার| লবণ উৎপাদন করে এবং ধতব জিঙ্ক 

উহাদের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে । 77015 উহাদের 0 মূলককে 05 

দ্বার! প্রতিস্থাপিত করে। 015 আালকিল মুলকের সহিত বিক্রিয়। করে। 

কোহলের সহিত বিক্রিষ! করিয়। উহাব1! এস্টার উত্পাদন করে। এই সকল 

বিক্রিয়াই আসেটিক আসিডেব ধশ্ম ভিসাবে আলোচিত হইযাছে। 

২০২-৪। হভক-জ্যান্িড-ভলাভ শদ্লার্থসম্ুহ £হ বিভিন্ন 
বিকারকের ক্রিয়ার ফলে জৈব-আযাসিড ভইতে নানা রকম পদার্থ পাওয়। যায়। 

এই সকল পদার্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কব] যাইতে পারে । 

০১) কতকগুলি পদার্থ আসিডের 009০0 মূলকের অংশ হইতে উদ্দুত এবং 

উহার 7 অথব। 011 এর 'প্রতিস্থাপনে পাওর। যায়। যেমন, 

0115090]1ন -৯ 01750001, 07500]]52, (0]1500)50 ইত্যাদি 

(২) আবার কতকগুলি পদার্থ আসিডের আালকিল মূলকের [ন্ প্রতিস্থাপন 

দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন £-- 

0ন,00013 -৯ 01775010090, 0015000ঘু, 07৯০0 0090ন, 

0ল50২000৮ ইত্যাদি 

আাসেটিক আাসিড হইতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদের বিষয় 
আলোচন! করিলেই এ সকল গোঠির অন্ঠান্ত পদার্থের গুণাগুণ বুঝা যাইবে । 

২০২-৮। ভ্সগান্িউীইজল তলশক্রাইডভ। 0ের১00018 আযাসিডের 

-00907 মূলকের 0েনকে ক্লোরিণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলে আযাসিড- 
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ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। আযাসেটিক আযাসিভ হইতে এইভাবে আযাসিটাইল 

ক্লোরাইড পাওয়া যাইবে । 
ফসফরাস পেশ্টাক্লোরাইড বা ট্রাইক্লোরাইড, অথবা থায়োনিল ক্লোরাইড 

(50015), কিংবা সালফিউরিল ক্লোরাইড (502015) এর সহিত গ্ল্যাসিয়াল 

আযাসেটিক আযাসিভ জলগাহে উত্তপ্ত করিলে আাসিটাইল ক্লোরাইড হয়। পাতিত 

করিয়। উহাকে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। 
0,000] +7019-300150001+175605 

অন্যান্য আসিভ ক্লোরাইডও এইভাবেই ঠৈয়ারী করা যায় । 

3700017 +101+- 30001 +1751১05 

সোডিয়াম আসিটেটও ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

07,0001+ 90501-017500601+ 90৪ + 201 

ধর্ম 5 (১) আযসিটাইল ক্লোরাইড বর্ণহীন ধৃমায়মান তরল পদার্থ 
( ক্ুটনাগ্গ, ৫৫০০)। জলের সংস্পর্শে আসিলেই উহা আদ্র-বিশ্লেধিত হইয়া যায় । 

017,0001+1301 _ 201500011+1101 

ইহার অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়া নি্জরূপ £_ 

(২) কোহলের সহিত £_ 

ত,0001+ 005], » ে5009০০গ৮+ 701 
($গাইল আ।সিটেট ) 

(৩) আযমোনিয়ার সহিত 2 

ে,00901+ লা » খের১0075+17091 
(আসিটা।মাইড ) 

(৪) সোভিয়াম আযাসিটেটের সহিত £__ 
0ল50001+09090. 0লও 

₹07৯০০-০-0০6০নূ৪+ ২201 

আ্যসিটাইল ক্লোরাইড যে কোন -0্র যুক্ত জৈব যৌগের সহিত বিক্রিয়! করিয়া 

থাকে । 0নু মূলকের [নর এর পরিবর্তে 07500 (আ্যাসিটাইল মূলক ) 

প্রতিস্থাপিত হয়! এইভাবে পদার্থের মধ্যে 0োন এর অবস্থিতি নির্ধারণ করা 

সম্ভব । 

৩২-৪। ভ্যাসেডিক্ফ ভ্যানহ্াউড্রাছডঃ (08500)0। 

দুইটি কোহল অণু হইতে জল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে যেমন ইথার পাওয়া যায়, 



৫৪৩ মাধ্যমিক রপায়ম বিজ্ঞান 

সেইরূপ দুইটি আযাসিভ অণু হইতে একটি জলের অণু সরাইয়া লইতে পারিলে, 
আসিড আযানহাইড্রাইড পাওয়া সম্ভব । তবে, আসিডের এরূপ নিরুদন 
কষ্টসাধ্য বলিয়া! সচরাচর উহাদের আসিড ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম লবণ হইতে 

আ্যনহাইড্রাইভ তৈয়ারী করা হয়। 

আযাসিটাইল ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম আাসিটেটের অনার্জ মিশ্রণ পাঁতিত 
করিলে আযাসেটিক আযানহাইডাইড পাওয়া যায়। 

০ ৪০০২ 
০75000]৪+ 01060.0178 - টি + 501 

07500) ৪ 

সব আাসিভ আযানহাইডাইডই এইভাবে প্রস্তত করা যায় £-_ 
70001+২000 8 - 0০-0০-00৮২ + [৪0 

ধর্ম ঃ আ্যাসেটিক আযানহাইড্রাইভ (স্ফুটনাস্থ, ১৩৭০০) একটি বর্ণহীন তরল 
পদার্থ। ইহার একটি ঝণঝাল শ্বাসরোধকারী গন্ধ আছে। 

জল ও কোহলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ইহা আমসিড ও এস্টার উৎপাদন 

করে £__ 
07500২ 

0850০4 
০178009 

07৯00 
আামোনিয়ার সহিত আযাসেটিক আ্যানহাইড্রাইভ আযসিট্যামাইভ দেয় £-_ 
005০০২- মুত 

0+ 07500 চা*+015000ঠ, 
070০৮ ছা, 

(আসিট্াামাইড ) (আ্যামোনিয়াম আিটেট ) 

আযাসিটাইল ক্লোরাইডের মত আযাসেটিক আ্যানহাইড্রাইডও জৈব-যৌগের 
0 মূলক নির্ধারণে সক্ষম | 

২০২-৬০। ভ্সগান্িউঢাসাইডত 05007 2 আযাসিডের 
-0০0০9ন্ু-এর 0 মূলকটি থে ঢু€) আযমিনে! মূলক দ্বার প্রতিস্থাপিত করিয়। 
আসিড-আযামাইড প্রস্তুত হয়। সব আ্যাসিড-আ্যমাইডে - 00 ছা* থাকিবে । 

7000 _-_৯ 0০, 
আ্যসিভ আসিড-আযামাইড 

0০0+17097 ₹ 20173১0০007 



জৈব-আযসিভ ৫৪১ 

আযাসেটিক আযাসিভ হইতে উদ্ভৃত আযামাইভকে আযাসিট্যামাইড বলা হয়, 
(79০0টান2। 

সচরাচর আযসিডের আমোনিয়াম লবণ শু্ধ অবস্থায় পাতিত করিয়া আযামাইড 
তৈয়ারী করা হয়। 

70090, - চ00বান এ+ 50 
(আ্যমোনিয়াম ফরমেট) (ফম্যামাইড ) 

077500০0ধচা+ _ 075০০ *+ 750 
(আআমোনিয়াম আসিটেট ) (আসিট্য।মাইড ) 

ধর্দ 2 আযসিট্যামাইড বর্ণহীন স্কটিকাকার পদার্থ ( গলনাঙ্ক, ৮২০০)। জল, 

কোহল ব। ইথারে ইহ! দ্রবণীয় । 

(১) লঘু আাসিড বা লঘু ক্ষারকের সহিত ফুটাইলে ইহা আর্ত বিশ্লেষিত হইয়া 
আসিডে পরিণত হয়। 

07৯00 ছ*+7101+1150- 0178000+ যা 0 
০730০081775 + 20917 7 না ৪০0০0194 ও 

(২) জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা ইহা বিজারিত হইয়া যায় £__ 

[০41 0০51150)11 
07500 ট11+ 413 - _-৯ 507 ,বা75+ 750 

(৩) ব্রোমিন ও পটাসের দ্বারা আযসিটামাইড হইতে মিথাইল আমিন 

উৎপন্ন হয়। ইহাকে “হফম্যান-বিক্রিয়।” বল হয়। 

09,005 +1)75 7 075৫0 11)1+ লা) 
017,009 া1)য+ 3000 7- 07235 + 103 +170১00৪+]150 

[ মিণাইল আমিন ] 

(৪) নাইট্রাস আসি ও আ্যাসিট্যামাইড বিক্রিয়া করিয়া নাইট্রোজেন 

উৎপন্ন করে £-_- 
০7৪০০ +171305 07500017 +1 5 + 750 

(৫) 7505 দ্বারা নিরুদিত করিলে আযসিট্যামাইড হইতে মিথাইল সায়ানাইড 
পাওয় যায় 2-- 

2505 
০7500, _-৯ 0850৭ + 050 

২০২-৬। স্টল, 80০০৮, £ “আযাসিড এবং কোহলের বিক্রিয়ার 
ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে এস্টার বল। হয়। আযাসিডের -0007 



৫৪২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

মূলকের হাইড্রোজেনটি আালকিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলেই এস্টার পাওয়া 
যাইবে। 

০19০০017 +1500ানু 5» 075009090ালত+ ও ০. 

ইধাইল আমিটেট 

05075000দূ +70075- 05075009007, + ১0 
মিথাইল প্রপিয়নেট 

অজৈব আযাসিডের সহিতও কোহল বিক্রিয়া করে এবং এস্টার পাওয়া যায়। 
010 +700,৮,-05005নত+ 750 

নাউট্টিক আসিড ইথাইল নাইন্ট্রেট 

এই সকল বিকত্রিয়াতে সর্ধদাই জল বিচ্ছিন্ন হয়। স্ুতবাং এই সকল বিক্রিয়ার 

সময় নিরুদক ব্যবহার করা প্রয়োজন। গাঢ [5১০+, অনার 72015) [বণ 

গ্যাস প্রভৃতি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিধ! এস্টার তৈষারী করা হয়। 

/0১ নন 

জৈব-এস্টার যৌগে _ ০২২ ্ এই মূলকটি ছুইটি আযালকিল মূলকের সহিত যুক্ত 

থাকিবে । যেকোহ্ল এবং আসিড হইতে এস্টার উৎপন্ন তাই।দের নামান্থ্যায়ী 

এফ্টারের নামকরণ হয়। কোহলের নাম প্রথমে এবং আপিডের নামে পরে থাকে 

_ ইথাইল আযাসিটেট | 
এস্টারের প্রতীক হিসাবে ইথাইল আযাসিটেটের বিষ আলোচন। কর! যাইতে 

শ।রে। 

২০২-৭1 উইহ্খীইলল জআ্ানিত্েউ, 04300002ম5 2 ইথাইল 

আলকোহল এবং গ্লযাসিয়াল আাসেটিক আসিডের সমপরিমাণ মিশ্রণ গাঢ় 

চ550* সহ একটি পাতন কৃপীতে উত্তপ্ত করিয়া ইথাইল আযাসিটেট তৈয়ারী হ্য়। 
পাতনের সাহায্যে উহাকে পৃথক করিয়? পরে শোধিত করা হয় 

০700০0০ন +ন70০হ275 ১ ০179০00০6০5 + 07509 

আযাসিটাইল ক্লোরাইড এবং কোহল হইতেও এস্টার পাওয়া সম্ভব | 
0750001+ 700,75৮ 01550090055 + 0] 

ধর্ম 2 ইথাইল আ্যাসিটেট একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ (স্ফুটনাস্ক, ৭৭:৫৭০)। 

উহার .একটি মিষ্ট গন্ধ আছে। অধিকাংশ এফ্টারই স্থগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
কোন কোন এস্টার উষধ রূপেও প্রয়োগ কর! হয়। 



তৈল ৫৪৩ 

জলের সহিত ফুটাইলে (বিশেষতঃ ক্ষার অথব। লঘু আাসিডের প্রভাবে ) 
এস্টার আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়] যায় । 

0750০90০0১৯ + ল,০-09500০07+0*ন১0ল 
ইহা আযামেনিয়া গ্যাসের সহিত আ্যাসিট্যামাইভ এবং 70]॥ এর সহিত আযাসিটাইল 
ক্লোরাইড দেয় £__ 

০7৪0০০০০৪৪ + 178 - 01790০01132 + 02 6077 

07৪০0005155 + 0015 07500014+ 017 501+009013 

২/৩২-৮। ঠতল, চিব এবং মোম £ আমরা যে সকল তৈল বা মোমজাতীয় পদার্থ 
দেখি, তাহীর] প্রধানতঃ চাব রকমের । 

(১ খনিজ তৈল (1179781০115) পেট্রোল কেরোসিন প্রভৃতি এই জাতীয় তৈল। 
উহার! প্রধানতঃ হইড্বকোবন যৌগ । 

(২) উদ্ভিজ্জ ব জান্তব তৈল ও চধ্িব (0115 &: (1১) নাবিকেল ভেল, মাছেব তেল, মাংসের 

চর্দ্ব, প্রভৃতি এই জাতীয় । উদ্ভিদ বা জন্ত হইতে এইদ্সমস্ত পায় যাঁয়। এগুলি সবই শ্নিসারাইড 
যৌগ অর্থাৎ গ্রিাবিন এবং গুরুভাব জৈব আসিড সংমোগে ডৎপন্ন। অতথব এগুলিও এস্টার। 

যে সকল গ্নিসাবাইড সাধাবণ উধতায কঠিনাকার তাহাদেব চর্ধিব বল] হয়, তবল হঃলে তেল 

বলা হয়। 

(৩) উদ্ধাধী তৈল (07556116101 0115)- ফুলের শ্ব।মে এবং কোন কোন ফলে শ্রগন্ধি 

তৈল জাতীয় পদ্দার্থ থাকে । খুব উদ্বায়ী বলিয়৷ উচাদের “উদ্ধাধী তৈল” বলে। গোলাপের নির্যাস, 
»ন্দন তেল ইভাদি এউ জীতীয়। ইহাদের ভিতর প্রায়ত নান[বকম বুই।কাব-যৌগ থাকে। 

(8) মেষ (৬০৯০১) উহা সধারণ অবস্থায় কঠিশাকাব পদার্থ! জুতা প।লিশে, 
গ্রামোফোন রেকডে মে মেমজতীয বস্তু বাব 5 হয তাহাব নাম কাণোবা মোম (0৪010002, ০), 

মৌচাকেব মোমও এই জাতীয় । ইহারা সকলেই এস্ট।ব, কিন্তু এই সকল এস্টাব গ্রিসারিণ হইতে 

উদ্ভূত নয়, হতুরাং ইহাবা গ্লিসাবাইড নয়। মৌচাকের মোমে আছে মিরিসিল পাঁমিটেট, 
64585700665 

উদ্ভিজ্জ তৈল এবং জান্তব চর্বগুলি প্রশম পদার্থ। ইহারা বেনজিন, আযামিটোন, 
ইথার প্রতি জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এই সকল পদার্থকে ক্ষারকের সহিত 
ফুটাইলে সহজেই আও বিশ্লেখিত হইয়া যায় । 

তৈল+1ব৪01ন » গ্লিসারিণ + সোডিয়াম লবণ 
€ সাবান ) 

05175000900) + 21৪0 
(গ্নিসাবাইড ) 

২0গান5(017)১ +30,78500018 
(গ্লিসারণ ) (সোডিয়াম গ্রিয়ারেট সাবান) 

তৈল হইতে সাবান প্রস্তত এই ভাবেই হয়। 



৫৪৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

গ্লিসারাইড তৈলের ভিতর অপরিপৃক্ত জৈব-আ্যাঁসিড থাকিলে তৈলটি তরল 
এবং অনেক সময় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়। নিকেল প্রভাবকের সান্গিধ্যে 
উহাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালিত করিলে, আযাসিড অংশ পরিপৃক্ত হইয়া যায় 

এবং তৈলটি ধীরে ধীরে বর্ণহীন সাদা ও কঠিনাকার হইয়া ওঠে। এই ভাবেই 
অনেক তৈলকে চব্বিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে । বনস্পতি ঘি এইরূপে উত্ভিজ্ঞ 

তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিকে বলে “তৈলের হাইডরৌজেনেসনগ। 

১০২-৯৯। পূর্বেই বলা হ্ইয়াছে, আযাসিডের আযালকিল-অংশের 
হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করিয়া নান! রকম পদার্থ পাওয়। যাইতে পারে । 
ইহাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হইল £__ 

(১) ক্লোরো-ম্যাসেটিক আসিড, 01350100015 

(২) আমিনো-আ্াসেটিক আলিভ, 01 াবন 50001] 

(৩) সায়ানো-আ্যাসেটিক আসিড, 01750০09917 
(৪) হাইড্রক্সিআ্সেটিক আসিড,। 01750107009017 

ক্লোরো-আাসেটিক আযাসিড, 07501000172 
ফুটন্ত আসেটিক আযসিডে 015 গ্যাস পরিচালিত করিলে ক্লোরে।-আ্যাসেটিক 

আযসিভ পাওয়া যায়। | 

0175,00014+ 015» 01750100901] +]]01 
[ ব্রোমো-আেটিক আসিডও বোমিন সাহাষো অনুঝপ উপাষে প্রপ্তত কৰা ঘায। ] 

ক্লোরে।-আযাসেটিক আযসিড কঠিনাকার পদার্থ । ইহা! অপেক্ষাকৃত তীব্র অস্র। 

ক্লোরো-আ্যাসেটিক আযাসিভে -009011 এবং ক্লোরিণ সমন্বিত আযালকিল মুলক 

£0চ501- উভযেই বর্তমান, সথতরাং উহাতে আ্াসিড এবং আযলকিল ক্লোর'ইড 

উভয়েরই ধশ্শ বিগ্ভমান। নিম্নলিখিত বিক্রিযা হইতে এই পরিচয় পাওয়া 
যাইবে £-- 

(১ অআ্যাসিভ হিসাবে ইহা জিঙ্ক, ক্ষারক এবং কোহলের সহিত বিক্রিয়। 
করে £-_ 

20750 000 +2 _ (075010090)525+75 
07দ01000+িছণল্ ৮ 075010090০+ ল50 
০11901290758+ 02750771017 5010000555+1750 

(এস্টার) 



আমিনো-আ্যাসেটিক আযাসিড ৫৪৫ 

(২) আ্যালকিল ক্লোরাইড হিসাবে, ইহার 0 পরমাণুটি বিভিন্ন বিকারক 
সহাষ্যে প্রতিস্থাপন সম্ভব | যেমন £-_ 

0720100071৮ 0) »- ০7500001110 

শরের5010007+4807 ৮ 0507000া +:4801 
075010090 +ছবে - 0,000 +101 
07350105003 +4১8109 ল 00721092000 7 +4£0 

(০7501009074 2135 5 032 20007+ ঘাল,0 

[ কোহলীয় দ্রবণে ] 

২০২৯০ । আঠাম্িলো-আ্যাসেডিকি আানিভ, প্লাইস্সিন্ম 
(0150176) 0 2াঘা72000ল 2 ক্লোরো-আযাসেটিক আযসিড গাঁ আমোনিয়াতে 
দিলে আস্তে আস্তে আমোনিয়াম গ্লাইসিন পাওয়া যায়। 

07501009010 + 3 ,_ 0 £বান 50০০ ,&+ বা,0. 

উহাকে কপার হাইড্রক্সাইভ সাহায্যে কপার যৌগে পরিণত করিয়।17 ১5 পরিচালিত 

করিলে গ্লাইসিন পাওয়া যার £__ 
(11010), 725 

001727500০7, _---৯ (৫01 51500090500 ---৯ 
০4151250007, 

ধর্ম 2 গ্লাইসিন বর্ণহীন স্কটিকাকারে থাকে । ইহা জলে ভ্রবণীয়। ইহার 

স্বাদ মি । আইঠজাতীযর় পদার্থে খাকে বলিয়। ইহার আর একটি নাম গ্লাইকোকল। 

(ক) চা _ মূলক ক্ষারধন্মী এবং - 00017 অস্ম্মী। অতএব, গ্লাইসিনে 

ক্ষার এবং অমর উভয়েরই ধনম্ম বিছ্যযান্। 

0৮51115. 00907 +1101 -_ 0112500০077, 1770 
(গ্লাইসিন হাইড ক্লেরাইড ) 

€.77 27৮0০000913 + 07 - 010 217150-0091৯+ 750, 

(খ) ফরম্যালডিহাইড ও গ্লাইসিন মিথিলীন গ্লাইসিন উৎপন্ন করে £__ 
[7070 +15] . 0015000 - 075-072000ল + 750 

(গ) নাইট্রাস আসিড দিলে উহা! হইতে নাইক্রোজেন পাওয়। যায় £ 
রখ -08500011 

7 - 17909 + 2৪0০7050911 1+ 00907, 
০-ট- ০ম 

(গ্লাইকলিক আসিড ) 

€ঘ) সোডা-লাইম সহ উত্তপ্ত করিলে, মিথাইল আমিন পাওয়া যায় 

সোডালাইম 
007572000 শা লুট 5 4+050925 

৩৫ 



৫৪৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২০২-৮৯। সলামসান্ো-আযাস্েভিত্ক ভটান্িিভ, 08507000ম £ 
ক্লোরো-আযাসেটিক আযাসিডের সহিত 7001 এর বিক্রিয়াতে সায়ানে। আযাসেটিক 

আসি প্রস্তত হয়। 
07,01000ল7+ 07» তোর 50090 +0 

সায়ানো-আযাসেটিক আযাসিভ স্কটিকাকার পদার্থ। আ্যাসিভ অপেক্ষা উহার 
এস্টার লগে , 9099০থানুত ইথাইল-সায়ানো-আ্যাটিসটেট সমধিক ব্যবহৃত । 
-0ব এবং -09097 মূলকের অন্তর্বস্তী থাকার জন্য 0ন* পুগ্জটির রাসায়নিক 

সক্রিয়তা খুব বেশী । নিম্বলিখিত বিক্রিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে £-_ . 

০০ ০০ 
০7০৫২ 41312 7 017131€ + [7131 

00০90হাল, ১09০90ছ]ন 
০০ ০ 

০7৫. +02 » 077২৫ +ছু 
09060575 ১০০০৫এন & 

০ ,০০9০73 
12 +211209- 075: + টব] + 0217 501৮ 

৯০০90905275 ১০০০1] 

(ম্যালোনিক আসড ) 

২০৯৯২, । হাউক্রক্জি-জ্যাসেটিন্ক আযস্নিডঃপ্রাইন্কলিলিক 

ভ্ান্িড (01901776 ৪০10), 0172011009017 

(১) পটাসিয়াম ক্লোরো-আযসিটেট লবণকে ক্ষারক সহযোগে ার্জবিশ্লেষিত 

করিলে গ্রাইকলিক আাসিড পাওয়া যায় ৪ 

0 50100010+1150)5 0১077000% +700] 

(২) ফরম্যালডিহাইডের সাঁয়ান-হাইড্ভিনকে আর্রবিঙ্লেষিত করিয়াঁও গ্লাইকলিক 
আসিড পাওয়। সম্ভব । 

ন,0 
085০ + মত -৯ গ্রে 5078)0 ----৯ তোর5013000লা 

(৩) গ্লাইসিন ও নাইট্রাস আযসিভের বিক্রিয়াতেও গ্লাইকলিক আযাসিভ 

উৎপন্ন হয়। 

০৮517500077 + নয 05 - 07207 000 + টব ৪+1020, 

ধর্ম 2 সাধারণ অবস্থায় গ্লাইকলিক আ্যালিভ স্ফটিকাকার পদার্থ। উহা 



আমিন ৫৪৭ 

জলে দ্রবণীয়। টেলর এবং 0090 ুএর উপস্থিতির জন্ত উহাতে কেহিল এবং 

'আযাসিডের যুগ্মধশ্ম বর্তমান । যথা ৫ 
(১) 0750 . 00০0 ছু +2]৪ -৯ 050 িঞ্. 0009 + 5 

(২) 2050 0090 লু + ৪5005 
₹20750ল00০08*+150 + 004 

(৩) ০১0 009০0 +2501, 
₹(ছা5010001+25001১ + 2701 

€8) 01750 0090 +17000হাা, 
₹0৮১0700900*,+1750 

(এল্টার ) 

(৫) জারণের ফলে উহার _ 0[750চা ধীরে ধীরে -0090177-এ বূপাস্তরিত 

হয় । এইভাবে অক্সালিক আসিড পাওয়া ঘায়। 
0172০0117 09 0170 ০0901] 

-৯ | -৯ | 
০0011 ০০07 09017. 
গ্ীইকলিক গ্রাযোকা।লিক অক্সালিক আ।(সিড 

(৬) গ্রাইকোলিক আসিডেব দুইটি অণু পরস্পর কোহল ও আাসিডের মত 

ব্যবহার করে এবং লাকটাইড নামক যৌগ উৎপাদন করে। 
0০টো 11000 0115-০0-00 

শে | | +21196) 
০0901111015 (00 27, 

গ্রাইকোলাইড ( লাকটাউন্ড ) 

অ্রয়জিওশ অধ্যায় 

আযামিন। সায়নোজেন | 

২০২০-৯। আযামোশিয়ার এক ব। একাধিক হাইড্রোজেনকে আলক্লি-মুলক 

দ্বার। প্রাঙস্থাপিত করিলে যে সকল যৌগ পাওয়! যাঘ, তাহাদের আমিন বলা 

হুয়। প্রতিস্থাপিত হাইড্রোজেনের সংখ্যা্যায়ী আ্যামিনগুলিকে প্রাইমারী, 

সেকেগ্ারী ও টারসিয়ারী এই তিনরকম শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে £₹__ 
(১) প্রাইমারী আমিন £-0]রডাবান৪, 027 াবানি এ, ইত্যাি 

(২) সেকেপ্ডারী আযিন (0৮৯) হা, 0০৮,)-বান, ইত্যাদি 
(৩) টারসিয়ারী আমিন £--(00৪)১, (0:55)০, ইত্যাদি 



৫৪৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

আযামিন-সমূহ ক্ষারকীয় গুণসম্পন্ন এবং আযামোনিয়ার মত ইহারা আযসিডের 

সহিত যুক্ত হইয়া! লবণ উৎপাদন করে। 
বল৪+701-1যানত, 7017 বান ,01 
তনঞাযান*+701- 0 2াবার ১, 70 

[ মিথাইল আমিন হাইড্রোক্লৌরাইড ] 
(0 ৯)হাবাল + ন01-(052175)বান, ০ 

[ ডাই ইখাইল-আ।মিন হাইডোক্লৌবাইড ] 

সমস্ত প্রাইমারী আমিনের ধন্ম একই রকম। স্থতরাং এখানে একটিমাত্র 
আমিন আমরা আলোচনা করিব । 

২০২০-২,। উইহ্যাইলন-ভাচ্িলি১ 027 2াযন2 £ (১) ইথাইল আইসো- 

সায়ানেটকে কষ্টিক পটাস সাহায্যে আগ্রবিশ্লেষিত করিয়। ইহ| প্রস্তত হয়। প্রপিয়ন 

আমাইডের উপর ব্রোমিন ও পটাসেব ক্রিযার ফলেও ইথাইল-আযামিন পাওয়। 

যাইবে। 

(ক) 0517,00+ 21501 7 0517 5135 +15005 
(শথাহল আইস সায়ানেট ,* 

[011 41) 
(থ) তেন ৪০00১ ___-7৯ 005003500ান) 

1097 0] 
৯ 0১01],00 7৯ 00150লা হাল 

(২) জায়মান হাইড্রোজেন [ ৪ + কোহল ] দারা মিখাইল সার়ান[ইডকে 

বিজারিত করিলে ইথাইল আমিন পাওয়া যায় £-_- 

011 ,0]ব +4]া--৯ 07501321]], 

ইথাইল আযামিন বর্ণহীন উদ্বায়ী দাহ তরল পদাথ (শ্বুটনাস্ক ১৯০০)। ইহা 
জলে দ্রবণীয় এবং ক্ষারকগুণসম্পন্ন । 

20হ]72া3115 +[7১50,-(052]3 175), 11550 +. 
আাস্টাইল ক্লোরাইড ও আযাসেটিক আযানহাইড্রাইডের সঙ্গে উহা! খুব সহজেই 

বিক্রিয়া করে £-_ 
0 বান ১ + 01750001-0517,7000119+ 701 
20,135 +(07,00),0-20খাব ৮াঘ10007৯ + 50. 
নাইট্রাস আযাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে সমস্ত প্রাইমারী আযামিন হইতেই 

নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। 
09175175409. ০থান 50977 টি ৪+70750 



সার়নলোজেন ৫৪৯ 

ক্লোরোফর্ম এবং কোহলীয় পটাসের সহিত উত্ত্ধ করিলে দুর্গন্বধুক্ত কাবিল- 
আমিন পাওয়া! যায়। 

0 ধাবা ও + 07015 +310 চা - ০2 *ব০+301+ 3750, 
(ইথাইল কাবিল-আমিন ) 

২০২০-০। সলাজনোতজিন্ন 02ঘ2£ (১) মারকারি সায়নাইড বা 

সিলভার সায়নাইডের তাপ-বিয়োজনে সায়নোজেন গ্যাস পাওয়া যায় £__ 

24১৮০ 7৮242140৪85 17500)2-170-+ 0219, 

€২) অনার্জ আমে(নিয়াম অক্মালেট নিরুদক ফসফরাস পেপ্টোক্সাইভ মহ 

উত্তপ্ত করিলে, সায়নোজেন পা ওয়] যায় । 

৮০0০ যা, 6) ০ 
| -৯ | +47 500 
0০০০, তা 

(৩) গাট 70 এবং 050, দ্রবণের মিশ্রণ হইতে তাপ-প্রয়োগে 

সাযনোজেন গ্যাস প্রস্তৃত হয । 

এতো +2040,-2২590,+ 2080 + 0১1৯, 

ধর্ম 2 (১) সায়নোজেন একটি সাংঘাতিক বিষ। বাতাসে পোড়াইলে উহা 

নাইট্রেজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। 

0 5+205-2005+ 5 

(২) লঘু 1101 দ্বার। উনার আপ্রবিশ্লেষণ হয়। - ০ মুলক আর্দ্রবিশ্লেষণে 
সর্বদাই - 00017 মূলকে পরিণত হয় £__ 

(ক) তাবে 2750 0০9খাব, 2ঠা5০ 0০0০0খার« 000 
| টি -৯ | _--৯ | 
২ ০০, ০90185০০007 

2ান 20 
(খ) 0নুওতাব -__-৯ 0৮,০০০ +বনূ, 

€৩) লঘু €0ন ভ্রবণে সায়নোজনে বিয়োজিত হয় £_ 

095 +210017-7 101 + 70০0 +1750) 

€৪) সায়নোজেন ক্লোরিণের সহিত যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে £_ 
জনি শ" ডান »:20০ 01 

[ সায়নোজেন ক্লোরাইড ] 
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২০৩-৪। হ্াহক্রোসাজন্সিক্ক ভ্যাসিভঃ তো 2 পটাসিয়াম 
সায়নাইভ বা পটাসিয়াম ফেরোসায়নাইড লঘু-সালফিউরিক আযসিড সহ ফুটাইলে 

হাইড্রোসায়নিক আযাসিভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
0 + ১১০৭ লেখ +ঘান50, 

2,৮9(03)০ + 37590+- 001 +37550, 
11052 79[70(0)9]1 

ধর্ম  হাইড্রোসায়নিক আযাসিড একটি অত্যন্ত উদ্বায়ী বর্ণহীন তরল পদার্থ ॥ 
( স্ুটনাস্ক ২৬০০)। জল এবং কোহলে ইহ1 অত্যন্ত দ্রবণীয়। ইহা একটি মৃছু- 

অঙ্প, কিন্ত তীব্র বিষ। ইহার আর্দ্রবিশ্লেষণে সহজেই আযামোনিয়! পাওয়া যায়। 
701+2াব,০-00017 +াা, 

আালডিহাইড, কিটোন এবং আযালকিল হালাইভের সঙ্গে ইহ1 সহজেই 

বিক্রিয়া করে। 

সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সাধনাইভ উহাদের ফেরো-সায়নাইভ গলাইয়া 
তৈয়ারী করা হয়। কখন কখনও উহার সহিত 15005 মিশাইয়া লওয়। হয়। 

[,770াব*- 4াততো +176+ টব +20 
ঢ417608]6 + 75200937510 + 1২০0940০095 + 106 

পটাসিয়াম সায়নাইড ও তীব্র বিষ। উহার জলীয় দ্রবণও আস্তে আস্তে আর্দ্র 

বিশ্লেষিত হইয়া যায়। 

২০৪-৮। মিঞা লাক্সমাউইডভঃ 0৪02 নতোব-এর 
হাইড্রোজেনটি বিভিন্ন আযালকিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করিলে নানারকম আযালকিল- 

সায়নাইড পায়! যাইবে । পটাসিয়াম সায়নাইডের সহিত আযালকিল আয়োডাইডের 
বিক্রিয়ার ফলে এই সকল যৌগ পাওয়া সম্ভব । 

মিথাইল আয়োডাইড এবং পটাসিয়াম সায়নাইড হইতে মিথাইল সায়নাইভ 
প্রস্তুত হয়। 

০1781 4+1৫০- 0০750 + 0 

এই সকল জৈব সায়নাইড আর্রবিশ্লেষণের ফলে সর্ধদা আযাসিডে পরিণত হয 
এবং বিজারণের ফলে আ্যামিনে পরিণত হয় । 

07501 +2া750- (500০0 +ল, 
0৮৪০ +4ল- 0750৮ ঞাবনূ 



মিথাইল সায়নাইড ৫৫১ 

২০৩-৬। সাব্রু-ন্্ষী স্মৌগে কার্বন সহখ্যান্র হ্রাস্সন্বহি £ 
পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা মোটামুটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধান ও বিশেষ 
বিক্রিয়াগুলির আলোচনা করিয়াছি । প্রত্যেক সমসংস্থ বা সমগোত্রীয় গোীর 
ভিতরেই বিভিন্নসংখ্যক কার্ধন-পরমাণুযুক্ত পদার্থ রহিয়াছে । যেমন, 07৪0], 
0750৮৪0ঘা, 050৮ 50150ঘ। কিভাবে কার্বন-সংখ্যা বুদ্ধি বা হ্রাস 

করিয়া একটি যৌগকে অপর একটি যৌগে পরিণত করা সম্ভব কয়েকটি উদাহরণ 
সাহায্যে তাহা সম্যক বুঝা যাইবে । 

উদ্দাহরণ্ণ ১। মিথাইল কোহল হইতে ইথীইল কোহল £ 
চে, [শে না [বাব0, 

(১) গ্রে 5014 __-৯ তনু ১0] 7৯ তোর ৮ তোর শব, ৯ 
১075017 

০০, বব (01, [0োন 
হব -৮0761-67-5-৮1677,0-27 07 

উদ্দাহরণ ২। ইথাইল কোহল হইতে মিথীইল কোহল $ 

৫) ঘা) তাপ 
(07750) -৯ ০7,000] ---৯0৮50৮০9০ চা -৯ ০050০ চাহ 

[324 [1102 
৯0075 7৯ 0509৮ 
1০6151 ৪ 

উদ্দাহরুণ ৩। আযাসেটিক আসমিভ হইতে প্রপিয়নিক আসিভ ঃ 

(]1100)6)) 208 0209 
(কে) 00701500077 ---৯ (0750০090) 50 ৯ 0৮50720 

১৫ 

15 ০০01, ৮৮০ 
৯ 0৫ 5০7507 - ীঈ তোল50175001 77৮ 0 8507050০ 
750 
- টি ০6৮50০750090ন 

[21 
(খ)ট 0175০0017 __-৯ 050750 7৯055072507 তত 

দম, 

০ 
8151 850750007 সি তল ৯0720175058 
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উদাহরণ ৪। আসেটিক আমিভ হইতে ফরমিক আাসদিভ £ 
বা, তাপ 3:+10ন 

085০5090 _-৮ 085009০ধলু, -৯ 085০0, 7৮ 

[03 শ 
০175119 ----৯07,09 7 77777৮56090 

উদ্দাহরণ ৫। কার্বন ও হাইচড্রীজেন মেল হইতে আযাসেটিক আযাদিভ $ 
ঢা, না ন,0 

কে) 20475 -৯৮ 02 ৯ 0, 7৯ তত 7৮ 250 

০ 

07,000ল, 
1750 (0) 

খে) 207 মা, ৯ তার, 777৯ পে শে পে১00০দ 
+10120)4 

চতুর ংশ অধ্যায় 

শর্কর! | কাবোহাইড্রেট ॥ 

৪-৯। আমাদের খাগ্য প্রধানতঃ তিন রকমের-_ প্রোটিন, ন্গেহ বা ফ্যাট, 
এবং কার্বোহাইড্রেট | মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন, ঘি, তেল প্রভৃতি স্নেহ, 
এবং চিনি, চাউল, গম, যব প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট । এই সকল খাগ্যবস্ত ছাডাও 

অন্থান্ প্রকারের কার্বোহাইড্টে আছে । যেমন-_তুলা, কাগজ প্রভতিও কার্বো- 

হাইড্রেট। 

কার্বোহাইড্রেট যৌগমাত্রেরই সাধারণ সংকেত 0৮0150)/1 স্থৃতরাং সমস্ত 
কার্বোহাইড্রেট কার্ধন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সমন্বিত যৌগ এবং উহাদের 

ভিতরে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সর্বদাই (২ £ ১) অর্থাৎ জলে যে অনুপাতে 

থাকে সেই অন্রপাতে আছে । অবশ্ত একথা মনে রাখিতে হইবে যে কোন জব 
যৌগে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের এই অনুপাত থাকিলেই উহা কার্বোহাইড্রেট 
হইবে না। যেমন, আযাসেটিক আসিড, 01708, কার্োহাইডে্ট নহে । 

ফার্ধোহাইড্রেট সমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে £__ 
(১) শর্করা__ষথা, আখের চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি 



শর্করা | কার্বোহাইডেট ৫৫৩ 

(২)/সটার্চ বা শ্বেতসার-_চাউল, গম, আলু, বালি প্রভৃতি। 
(৩)/সেলুলোজ- তুলা, পাট, কাগজ, ঘাস; বীশ ও কাঠের প্রধান অংশ, 

ইত্যাদি । 

স্টার্চ বা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থগুলির অণুগুলি খুবই বড় এবং বেশ জটিল । 
খুব সাধারণ স্টার্চেরও আণবিক গুরুত্ব ৩০০০০-৪০০০০ হ্ইয়। থাকে। এখানে 
আমরা কেবলমাত্র ছুই একটি শর্করার বিষয় আলোচনা করিব । 

4৩৪-২। শর্করা £ বিভিন্ন উদ্ভিদে এবং প্রাণিদেহে নানা রকমের শর্কর] বা 
চিনি পাওয়া! যাঁয়। শর্কর। মাত্রেই মিষ্টস্বাদমুক্ত, জলে দ্রবণীয় এবং স্ষটিকাকার 
পদার্থ। এই হিসাবে সেলুলোজ ব৷ স্টার্চ হইতে তাহারা ব্বতন্ত্র। চিনি আবার ছুই 
রবুকমের (১) মনো-শ্যাকারাইভ (10017082০017271055) £- ইহাদের অথুতে ৯টির 

অধিক কার্বন-পরমাণু থাকে ন।। যেমন, গ্লুকোজ 0511:50০7 ফ্রুক্টোজ, 

0০71১0১ ; জাইলোজ, 05117,0,, ইতভাদি (২) ডাইম্যাকারাইড (৫1 
39.০01%1৫৩5) £ ইহাদের অণুতে ১২ ন! ১৮টি কাবন-পবমাণধু সচরাচর দেখা যায়। 

আখের চিনি, 05521] ১05+, রাফিনোজ, 055811[950)।০6 ইত্যাদি | 

সমস্ত শ্যাকাবাইডই কোহল জাতীয় এবং উহাদের অণুতে বহুসংখ্যক 0া- 

মূলক থাকে । মনোশ্যাকারাইডে কোহল মুলক ছ্ছাডা ৪ আযালডিহাইড বা কিটোনের 

মূলক থাকিবে | ডাই-ন্যাকাবাইড-গুলি একাপিক মনো-স্যাকারাইভের সংযোগে 
উদ্ভৃত। 

পু ০৪-৩০। প্র-্বেোভিত (010800986) 0৪17।205 £ মনোস্তাকারাইড 

শর্করার মধ্যে গ্রুকোজই সর্ববপ্রধান। চাকের এবং ফুলের মধুতে, নানারকম ফলে, 
আঙুরে গ্ুকোজে থাকে । এইজন্য গুকোজের অপর নাম ত্রাক্ষাশর্করা। জীব- 
কোষেও গ্রকোজ পাওয়া যায়। জীবদেহে স্টাচ এবং সেলুলোজের বিশ্লেষণেই 
প্রধানত; গ্লুকোজের উৎপত্তি হয়। 

ডাই-স্যাকারাইভ এবং স্টার্ট অথবা সেলুলোজ সবই গ্ুকোজ-উদ্ভৃত যৌগ । 
এই সকল ত্রব্যই-বিঙ্লেষিত হইলে গ্লুকোজ দিতে পারে। বস্ততঃ এই সমস্ত 

পদার্থকে আর্দ্রবিশ্লেবিত করিয়াই গ্লুকোজ তৈয়ারী কর! হয়। 

' ইক্ষুশর্করা ভাই-স্তাকারাইভ (0217550,5), ইহার গাঢ় দ্রবণ গাঢ় লা০1 
দ্বারা] আর্ত বিশ্লেষণ কর! হয় (৫০০০)। ইক্ষুশর্করা একটি জলের অণুর 
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সহযোগে প্রকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হইয়া যায়। আংশিক কেলাসন সাহায্যে 
এই উৎপন্ন দ্রব্য দুইটি পৃথক করিয়! লওয়া হয়। 

650550953-71750 উজ 0617329609৪ + 0৫17: ৪0)৪ 

গ্কোজ ফ্রুক্টোজ 

চাউল অথবা আলুর স্টার্চ বিশ্লেষিত করিয়া প্রচুর গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। খোসা 
ছাড়াইয়া আলু বা চাউলের শ্বেতসার পিষিয়! লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া 
ইয়। অতিরিক্ত চাপে ০৫% লঘু সালফিউরিক আযাসিড সহ ফুটাইলে উহার 
আর্দ্র-বিশ্লেষণ ছুই ঘণ্টাতেই সম্পন্ন হইয| যায়। অতঃপর সোঙ] ছ্বারা উহার 

অশ্নত্ব গ্রশমিত করিয়া প্রাণিজ অঙ্গার সাহায্যে পরিঘার করিষ! ছাঁকিরা লওয়া হয়। 

দ্রবণটি ঘনীভূত করিয়া শীতল করিলে কঠিন স্কটিকাঁকাবে গ্রকোজ পাওয়া যায়। 
(51370750547 770)৯76771120, 

স্টাট প্রকোজ 

কোন্জের মোটামুটি সংঘুতি সংকেত-_ 

0175017- 0011 -00017- 0110 10] - 00101 

স্থতরাং ইহাতে আযালডিহাইড এবং আযালকোহল উভয়েরই ধশ্ম পরিলক্ষিত 

হ্য়। 

(১) আালডিহাইড হিসাবে গ্রকোজ বিজারণ-গুণ সম্পন্ন । ফেলিং দ্রবণ, 

আযমোনিষা-মুক্ত ££০9 ভ্রবণ উত্যাদি প্লকোজ ছারা সহজেই বিজারিত হইয়া 
থাকে। আযালডিহাইডের অন্যান্য বিক্রিয়াও ইহাতে দেখা যায় 

(ক) তোর 5017003013),0109+10 
₹(0750৮0011077),07011.0ঘথ 

(খ)ট 075017(03071),00+ বান50ন 
» তোর 507007077),07 টোন +77,0 

(গ) 0750 (0307),070+ 0 -_-৯ 07507 (0ঘ017), 
00077 

710৪8 
(ঘ) 07020 7(017077),0170 -_--7৯ 00975 - ০০০ 

জারণ অক্সালিক আসিড 



শর্করা । কার্বোহাইড্রেট ৫৫৫ 

(২) আলকোহল হিসাবে উহার 0 মূলকগুলির হাইড্রোজেন আযাসিটাইল 

দ্বার! প্রতিস্থাপন কর! যায়। 

0৯০ - (0ল্07),070 + 505500901 
₹ তন ,০9৯০0704০,070+ 5701 

[ £&০.7- ০17900- ] 

(৩) ফিনাইল হাইড্রাজিনের সঙ্গে গুকোজ ক্রমাগত বিক্রিয়ার ফলে ওসাজোন 
(9592০০) নামক যৌগ উৎপাদন করে। 

কে) প্রথমতঃ 
(171,007 (1120911 

(0170011)4 লু (707), 11150) 

07071001115 .111717 (৮17 ল বি. 017 

থে) দ্বিতীয়তঃ 
€13 20011 €(]35€)17 

(০্ন0েল), (7013), +]শযাবা*+টারঃ 

€70171+ 11152) (৭ 

(7175. (1.7 721) 

€(ওসোন ) 

(গ) €0115017 (75017 

(1011), - (05101), 

€€১+11 ১.7] (7 111] 11500 

(১117. 1171) (শহর -ঘরাাস। 

[ ওসাজোন ] 
বিজারণ ক্রিয়া এবং ওসাজোন দ্বাবাই গ্রংকোজের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। 

৩৪-৪। ফ্রুক্টোজ (756608৪) 0০0+505 & ইহা প্রকোজের সমযোগী সুতরাং 

সংকেত একই, তবে সংঘুতি ্বতন্ত্র। ফলের ভিতরেই ক্রক্টোজ বেশী পাঁওয়া যাঁয়। চিনির আর্দ্র- 

বিশ্লেষণে গ্রংকৌজের সহিত ফ্রুক্টোজও পাওয়া যায় । এই ভীবেই উহা! তৈয়ারী হয়। 

ফ্রুক্টোজ কিটোন জাতীয় শর্করা । উহীতে কোহলের মূলক ছাঁডা একটি কিটৌন মূলক (00) 
আছে। উহার সংকেত ত্র ,0ল- রেলে - েনটেম্র-_- শ্েটোন-0০-০7,0]7। 

সুতরাং উহাতে কিটোনের ধর্দদ বর্তমান। কোহলের মত বাবহারও আছে। ফ্রুক্টোজ হইতেও 
ওসাজোন পাওয়। যায়। 

7 ২০৪৪-৫৮ 1 ইইসুজু স্পঞ্ললা! (08106 8868) 01277252011 £ যে চিনি 

আমরা সর্বদা ব্যবহার করি, উহ? আখের চিনি বা ইক্ষুশর্করা। ইহ ভাই: 
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প্ঠাকারাইড। বীটের চিনিও একই পদার্থ। অনেক তালজাতীয় ফলে এবং 
আনারসেও এই শর্করা আছে । আখে ১২-১৯% ভাগ চিনি থাকে । | 

আখ হইতে এই চিনি অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। আখ ছোট ছোট টুকরা 
করিয়া কাটিয়া লইয়! যন্ত্রের চাপে উহার রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। রসাট 
প্রথমে একবার ছীকিয়া লইয়া উহাতে চুণ মিশাইয়া প্রায় ১০০০০ উষ্ণতা পর্য্যন্ত 
তাপিত করা হয়। প্রয়োজন হইলে তারপর কিছু 505 গ্যাস উহাতে পরিচালিত 
করাহয়। চুণ এবং 505 এর প্রক্রিয়ার ফলে রসে যে সমস্ত আসিড বা 
অপ্রয়োজনীয় মালিন্য থাকে তাহা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থিতাইয়! পড়ে। এই সকল 

প্রক্রিয়ার সময় রসের দ্রবণটি যথাসম্ভব প্রশম অবস্থায় রাখা হয়। ইহার পর, 
রসটি পাম্পের সাহায্যে বড বড ট্যাঞ্ষে লইযা যাঁওয়! হয়। অন্ুপ্রেষ পাতনের 

সাহায্যে উহার জল অনেকটা উদ্বায়িত করিয়া লইলে রসটি খুব গাঢ় হইয়া পড়ে। 

তৎপর আস্তে আস্তে ঠাগ্ড। করিলে রস হইতে চিনির স্ফটিক নিক্ষান্ত হইবে। 

চোষক পাম্পের সাহায্যে শেষ দ্রব গুড সরাইয়। চিনি পৃথক করা হয়। 

ইক্ষুশর্করা বর্ণহীন স্কটিকাকার মিষ্ট পদার্থ। জলে দ্রবণীয় কিন্তু কোহলে 

দ্রবীভূত হয় না। প্রা ২০০০ উঞ্তায় উহার জল খানিকট। উদ্বায়িত হইয়া 
গেলে আঠাল চিনি বা ক্যারামেল পাওয়া ষঃঘ্ন। নানারকম লজেন্স, মিছরি জাতীয় 

পদার্থ উহ হইতে প্রস্তুত হয়। 

ইক্ষুশকর/র কোন বিজারণ 'গণ নাই । লঘু আযাসিড ব! ক্ষার দ্রবণেব সাহায্যে 

ইহাকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করিলে ইহা গ্লুকোজ এবং ফুক্টোজে পরিণত হয় (পৃ £৫৪)। 
ইনভারটেস (]1%0059) উৎসেচকের সন্ধানের ফলেও চিনির এই আর্দরবিশ্লেষণ 

হয়। গাঢ় নাইন্রিক আসিডের আক্রমণে চিনি অক্সালিক আ।সিডে পরিণত হয়। 

খাগ্ হিসাবে এবং বহুরকম থাগ্প্রস্তুতিতে চিনির প্রচুর ব্যবহার 

শর্করাগুলি মিষ্টপদার্থ বটে তবে সমস্ত চিনির মিষ্টত্ব মমান নহে । পারস্পরিক 

মিষ্টত্বের অনুপাত নিয্নরূপ £-_ 
চিনি মিষ্টত্ব 
ইক্ষুশর্করা ৮ ১55 

গ্কোজ সহ ৭৪ 

ফুক্টোক _- ১৭৯ 

ল্যাক্টোজ -- ১৬ 

€ছপ্ধজাত ) 



পঞ্চতিংশ অধ্যায় 

হ্বত্তাকারর (জৈবপদার্থ 
বহুকাল হইতেই নানারকম স্ুগন্ধযুক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মানুষ ব্যবহার করিয়া 

আসিতেছে । পরীক্ষায় ইহাদের অধিকাংশই দেখা যায় বৃত্তাকার কঠিন-যৌগ। 
সমস্ত বৃত্তাকার কঠিন-যৌগই বেনজিন (0175) হাইড্রোকার্ধন হইতে উদ্ভূত মনে 
করা হয়। তাই, এখন সমস্ত বেনজিন-উদ্ভৃত অথবা বৃত্তাকার যৌগকেই “গন্ধবহ 
(1:0108110) যৌগ” বলা হয-_তাহাদের গন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক। 

রাসায়নিক ধন্মের পার্থক্য থাকাব জন্য বৃত্তাকার কঠিন-যৌগ সারবন্দী কার্ধন- 
যৌগ হইতে পৃথক আলোচন। করা হয়। যদিও এক শ্রেণীর যৌগ হইতে অপর 
শ্রেণীর যৌগ উৎপাদন সম্ভব। আযাসিটিলীন হইতে বেনজিন পাওয়া যায়, আবার 

বেনজিন হইতে ম্যালেইক আযাসিড পাওয়া সম্ভব | 

জৈব যৌগের প্রায় তিন-চতুথাংশই বুন্তাকার যৌগ । আলক1তরা হইতেই 

তিনশতাধিক গ্রপ্ধান বৃত্তাকার যৌগ পাওয়। যায। এব* এইগুলি হইতে বহু সহস্র 

যৌগ প্রস্তত করা সম্ভব হ্ইয়াছে। ল্যাবরেটবীতেও সংখ্যাতীত যৌগ প্রস্তুত 
হইয়াছে। অসংখ্য রঞ্কদ্রব্য, বহু প্রাষ্টিক, নাঁনারকমের গন্ধদ্রব্য ও ওঁষধ 
বৃত্তাকার যৌগ । জার্নান রসায়নবিদর বায়াবের কৃত্রিম নীল উৎপাদন ভারতবর্ষকে 

কুখ্যাত নীলের অত্যাচার হইতে রক্ষ। করিয়াছে । এই নীলও বৃত্তাকার যৌগ । 

) ০৮-৯। আসলবাভ্লান্ল সীভিন্মন ঃ পূর্ধেই বলা হইয়াছে, 
কয়লার অন্তধূমপাতনের ফলে নানারকম মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। 

ইহাদের মধ্যে আলকাতর1 অন্ততম। একদ। বহু উপেক্ষিত আলকাতর1 হইতে 

বর্তমানে নানারকম ওষধ, রগুক) স্থগঞ্ধি, বিস্ফোরক, বীজবারক ইত্যাদি প্রস্তত 

হইতেছে । 

আলকাতরাতে স্ন্ম কার্বনের কণা ছাডাও নানারকম অস্্, ক্ষীরক ও. প্রশম 

জটিল পদার্থ মিশ্রিত থাকে । লোহার বড় ট্যান্কে আলকাঁতরাকে উত্তপ্ত করিয়া 

উহার নানাবিধ উপাদানগুলি উদ্বায়িত কর! হয়। বিভিন্ন উষ্ণতায় উদ্বায়ী বাঞ্পগুলি 

পৃথক সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি চাররকম তৈল সংগ্রহ করা হয়। এই ভাবে প্রায় 

৪০০০০ উষ্ণতা পধ্যস্ত উহাকে উত্তপ্ত করিলে প্রায় ৪% ভাগ পাতিত হইয়া যায় 
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এবং যে কালো পদার্থ ট্যাঙ্কে পড়িয়া থাকে উহা! পিচ (5100) | বিভিন্ন উষ্ণতায় 
সংগৃহীত পদার্থগুলি"ঃ-_ 

আন্মমানিক প্রধান 

উষ্ণতা ০ শতকরাভাগ উপাদান 
() লাইট অয়েল __ ১৭০০0 -- ৮% -- বেনজিন 

(1) কার্বলিক অয়েল -- ২৩০০০ -_- ১০% -- ফিনোল, 

হ্যাপথালিন 

(12) ক্রিয়োজোট অয়েল _- ২৭০০০ -- ১০% -- ক্রেপোল 
(%) আান্থাসিন অয়েল -_- ৩৬০০০ -_- ২০% -- আযানথণসিন 

ইহাদের প্রত্যেক অংশকে লইয়া পুন: পুনঃ আংশিক পাতন দ্বারা শোধিত 

করিয়া বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করা হয়; লাইট অয়েল লইয়া উহাকে আবার পাঁতিত 
করা হয়। প্রথম ৭০০০ পধ্যন্ত বাপ্পঞ্লিকে আলাদা সংগ্রহ কর। হয়। ৭০0 এর 

অধিক উষ্ণতায় পাতিত পদার্থে প্রায় ৭০% বেনজিন থাকে । 7550, এবং 

807 দ্রবণ ছারা শোধিত এবং পবিষকত করিয়। আবার আংশিক পতন করিলে 

বেনজিন পাওয়া যায়। এই বেনজিন বৃত্তাকার যৌগসমূহের আদি-পদার্থ। 

)০৫-ই। তন্বস্মভিকন্বঃ 06115 ১ বেনজিন বৃত্তাকার হাইড়োকার্বন 

যৌগ । উহার অগুতে ছরটি কাধন পরমাণু পরস্পরের সহিত খুক্ত হওয়ার ফলে 
একটি ষড়তুজ সৃষ্টি হইয়াছে । প্রত্যেকটি কার্বনের সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন 

পর্মাণুও যুক্ত আছে। কারন পরদাণুদের ভিতরে তিনটি দ্বিবন্ধ এবং তিনটি 
সাধারণ যোজক বন্তমান। 

[1 
ূ 
০২ 

পা সখ তর 
ূ 

[1-0 0-7 
এ 
€ 
ূ 
17 

অতএব প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর যোজ্যতাই চার প্রতিপন্ন হইবে৷ 

বেনজিনের এই সংযুতি-সন্কেত কেকুলে (৩116) প্রথম প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন 
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পরীক্ষার ফলে এই সক্কেতই এখন সর্বজনগ্রাহ্থ বলিয়া শ্বীকুত হইয়াছে । অনেক 

সময় কেবল মাত্র একটি যড়তভূজ অঙ্কন করিয়! টা , বেনজিনকে প্রকাশ করা 

হয়। 

বেনজিনের ভিতর দ্বিবন্ধ থাকিলেও উহা! খুব স্থায়ী যৌগ, এই ফড়তুজ বৃত্তকে 
ভাঙিয়া ফেলা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার । সংলগ্ন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে 
বিভিন্ন মূলক দ্বারা অবস্থাবিশেষে প্রতিস্থাপন করিয়া নানারকম যৌগিকপদার্থ 
্রস্ত করা সম্ভব । যেমন ₹_ 

তো তো যো 
০৫৫৯০; চা সর এটি ০. 05 

ভা ৫5 টা ভা. ৮ 
হি তা ্ি 

খে! 011 
(0:65, 1, ১০.04,000া 

] ৃঁ 
011, ০নু 01] 01] 

যি পর্ট 

011 ৪, এ ভাটি 
তিন 1.৬, ভিটা 

1 

007 011২ 0011, ০0১০, / 01 
(1 ভা ভি 

ইত্যাদি । 
আবার একই যৌগিকপদার্থের অণুতে একাধিক বেনজিন বৃত্তের সমাবেশ হইতে 
পারে । যেমন 2 

07০0 07 তে 
07/২১৮ ৯২ 0৮ /৯২০-০০-০০-০৮৯১০লু 

॥ 
০চঢো২/২৮০ছু 7710১/০7 07৮07 

তে ০০17 নে তো 

হ্যাপথালিন 0০ ও বেঞ্িন 034]71005. 

ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন বিক্রিয়াতে বেনজিনের বৃত্তটি অপরিবন্তিত 
অবস্থায় বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। লগ্ন হাইড্রোজেনের পরিবর্তন হইতে 

পারে কিন্ত কার্বন-বৃত্ত অটুট থাকে। : 
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প্রস্ততি ঃ আলকাতরার পাতন হইতেই সমস্ত বেনজিন প্রস্তুত হয়। 
বিভিন্ন উপায়ে ল্যাবরেটরীতেও বেনজিন তৈয়ারী করা যায় বটে, তাত্বিক 

কৌতুহল ছাড়৷ উহাদের আর কোন গুরুত্ব নাই। 

(ক) উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া আসিটিলীন পরিচালিত করিলে, বেনজিন 

পাওয়া যায়। 
2675৯ 627, 

(খ) সোডিয়াম বেনজয়েট এবং সোডালাইম পাতিত করিলেও বেনজিন পাওয়া 
সপ্তব £₹__ 

০675০০০1% + 12011 - ০8176 + 2200১ 

(গ) কার্বলিক আ্যাপিড দস্তাচুর্ণের সহিত পাতিত করিলে বেনজিন উৎপন্ন 

হয়» 
0০] ৮0017] 127 06115 ৮2000 

এ্রশ্ু্ 2 জলের চেয়ে হাল্ক। কিন্ত জলের মতই বর্ণহীন তরল পদার্থ 

বেনজিন। (স্ফুটনান্ক ৮০০০)। জলের সঙ্গে বেনজিন মিশেও না। ইহার 

একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে । কোহল এবং ইথারের সঙ্গে বেনজিন মিশিয়া থাকে । 

বেনজিনের হ্ালোজেন এবং ্যাসিডের সন্ধে বিক্রিয়াগুলিই বিশেষ উল্লেখ- 

যোগ্য । এ : 
(১) ক্র্ধযালোকে ক্লোরিণ বা ব্রোমিনের সহিত বিক্রিয়াতে বেনজিন হইতে 

যুত-যৌগিক উৎপন্ন হয়। 
0517০ + 30014» 07,015 [বেনজিন হেক্সাক্রোরাইভ ] 

(২) লৌহ অথব। আয়োডিন প্রভাবক থাকিলে, ক্লোরিণ ও ব্রোমিন আস্তে 

আস্তে বেনজিনের হাইড্রোজেন্গুলি প্রতিস্থাপিত করে__ 
0, 

€7-৯67071761 
015 

5701-60-00 
এই ভাবে সমস্ত হাইড্রোজেনগুলিই প্রতিস্থাপিত হইতে পারে। 

0০চ৯+6015-0501,+6৮0 
(৩) গাঢ় [7550+ এর সান্গিধ্যে, বেনজিন গাঢ় ন্াব05 ছারা আক্রান্ত 

হইয়া নাইট্রোবেনজিনে পরিণত হয়। 
0০7 +নাব0৯- 0০0৯ + 50 
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(৪) সালফিউর্িক আাসিড সহ বেনজিন উত্তপ্ত করিলে বেনজিন-সালফনিক 

আযাসিভ পাওয়া যায় । 06175 +135904- 05চ590ঞান + 7750 

(৫) শ্বেততপ্ত নলের ভিতর দিয়! বেনজিন বাম্প পরিচালিত করিলে 

ভাই-ফিনাইল পাওয়া যায় ২ 205771970০১ - 05 ৮+ চাহ 

(৬) ২০০০০ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও বেনজিন বাণ্পের মিশ্রণ বিচুর্ণ নিকেল 
প্রভাবকের উপর দিয়! পরিচালিত করিলে হেক্সাহাইডো-বেনজিন উৎপন্ন হয় £-__ 

0677৩ + 3172» (০8172 

ব্যবহার ৪ তেল ও চব্বির দ্রাবক হিসাবে বেনজিন সর্ব] ব্যবহৃত হয় । পশম 

ও রেশমের বস্ত্রাদি পরিফরণের জন্য বেনজিন ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলের 

সহিত মিশ্রিত অবস্থায় জালাঁনি হিসাবে ইহাকে প্রয়োগ করা হয়। কাবলিক 

আাসিড, নাইট্রোবেনজিন প্রভৃতি প্রস্তুতিতে বেনজিন প্রয়োজন । 

বেনজিনের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিয়া ন।নারকম যৌগ প্রস্তুত হয়। 

সাধারণতঃ ক্রোরে।বেনজিন, (0511 ,00) অথব। নাট্রোবেনজিনের (0৪ ৮02) 

্্্যমেই এ নকল পদার্থ পাওয়া যাঘ। সাধারণে প্রয়োজনীষ বেনজিন উদ্ভূত 
কয়েকটি সরল এবং সহজ যৌগের আলোচন] কর। হইতেছে । 

২০৫-২০। টলুইইন্ম (0৪775 _ 073) 8 ইহাও একটি হাইড্রোকাবন। 

ইহাতে বেনঙ্জিনের একটি হাইড্রোজেন মিথাইল মূলক (0115) ছার প্রতিস্থাপিত 

হইয়াছে । অতএব ইহাকে মিথাইল বেনজিন বল। যার । বেনজিন হইতে একটি 
হাইড্রোজেন পর।মাণু সরাইয়া লইলে যে একযোজী মূলক থাকিবে তাহাকে বলা 
হয়, ফিনাইল মূলক (05911%)। অতএব, টলুইনকে ফিনাইল মিথেনও বলা 

যাইতে পারে। সেইরকম 0০151) ফিনাইল ব্রোমাইভ বা ব্রোমো-বেনজিন, 
08750175000, ফিনাইল আযাসেটিক আযসিড। 

লাইট অয়েলের আংশিক পাঁঙনের ফলে বেনজিন ছাড়া টলুইনও পাওয় যায়। 
আরও দুইটি ভপায়ে টলুইন প্রস্তুত করা যায় ঃ 
০) ফিটিগ পন্ধতি (56125 1168।০8)__ইঘিরীয় ভ্রবণে মিথাইল 
আয়োভাইভ এবং ব্রোমোবেনজিনের মিশ্রণে ধাতব সোডিয়াম দিলে, টলুইন 

পাওয়! যায়। আংশিক পাতন দ্বারা উহা হইতে টলুইন উদ্ধার করা হয; 
0%ান 51377 2 + 07517 0817 50179 + 81 + 8৪31 

(২) ক্রিডেল-ত্রাফউ পন্ধতি (ছ8190.61-0815 101611509)- অনার্দ 

৩৬ 
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41015 এর প্রভাবে, মিথাইল হাালাইড এবং বেনজিনের বিক্রিয়াতে টলুইন পাওয়া 
যায় 22 0৪776 + 0175 01+ [4১1015]17- 0575078+ 77017141015] 

যে কোন আযালকিল বেনজিন এই উপায়ে প্রস্তত করা সম্ভব £__ 
07০ + 057701+ [41015] 7 0517 508777+ £01+1210151. 

ধন্দ 3 সমগোত্রীয় বেনজিনের মতই টলুইন বর্ণহীন হালকা তরল পদার্থ 

( শ্ফুটনাঙ্ক, ১১০০০)। উহাঁও জলে অদ্রবণীষ, কিন্ত কোহ্ল, ইথার প্রভৃতির সহিত 
সমসত্ব মিশ্রণ করে। টলুইনের রাসায়নিক বিক্রিয়াও বেনজিনের মতই। 

0) ফুটন্ত টলুইনে 015 গ্যাস পরিচালিত করিলে, ক্লোরিণ মিথাইল মূলকের 
হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে, বুত্তের হাইড্রোজেনের সহিত বিক্রিয়া করে না।" 
ধীরে ধীরে তো ০-এর সমস্ত হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইতে পারে । 

(০, 
7১676105557, 
টুইন বেনজাইল রৌবাউড বেনজাল ক্লোবাউড বেষ্ট ট্রাইক্লোবাইড 

এই সব যৌগ আযালকিল প্লোরাইডেব ম্বাষ ব্যবার করে এবং -পরমাণুগুলি 
0, তেব, 05 ইত্যাদি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যাষ। 

তং 
0৮ ,0৮501 _--৯ 0৮15০ 

বাঃ ৃ্ 
05118017501] --.-৯ 081750া1হাবাহ, 

(২) আয়োডিন, ফসফরাস প্রভিতির প্রভাবে সাধারণ অবস্থায় 019-গ্যাস 

বেনজিনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং বেনজিন বৃত্তের হাইড্রোজেন শ্রতিস্থাপিত 

করে। (11৪-এর মূলকের কোন রূপাস্তর হয় না। এই ভাবে তিনরকম ক্লোবে। 

টলুইন পাওয়া সম্ভব। 
/৯ 0, 

ঠা সু ্ (অথো-ক্লোরো-টলুইন ) 

/” ১২০৪ / "২৮০1 

| | রী ++. মেটা-ক্লোরো- রা -৯ বা ক্লোরো-টলুইন ) 

€] 

5৫ 
_---৯ 11 (প্যারা-ক্লোরো-টলুইন ) 

17 

যে সমস্ত 01-পরমাণু বেনজিনের বৃত্তের সহিত যুক্ত, উহাদিগকে সোজাস্থঁজি 
"০9, 0২ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। 
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(৩ বেনজিনকে জারিত করা স্ুকঠিন, কিন্ত টলুইনকে জারিত করিলে উহার 
07৪ - শাখাটি প্রথমে - 0.0 এবং পরে - ০090. মূলকে পরিণত হইয়া যায়। 
এই ভাবে বেনজয়িক আাসিভ পাওয়! যায়। 

ক্রোমিল [1৬1100)4 
0৪50৪ ----৯ 0275070 ----৮ 0500০ ন, 

ক্লোরাইড 
(টলুইন ) ( বেগ্র্যালডিহাইড ) [ বেঞ্জয়িক আসিড ] 

বেনজিনের মত টলুইনও [705 এবং 1750« আযাঁসিভ দ্বারা আক্রান্ত 
হইলে নাইট্রোটলুইন ও টলুইন-সালফনিক আযাসিড দেয়। 

ব্যবহার £ টলুইনও দ্রাবক হিসাবে বাবহৃত হয়। নানারকম গুষধ 
প্রস্তুতিতে টলুইনকে আদি পদার্থ হিনাবে প্রয়োগ করা হয়। ৭. বব. পু. নামক 
বিস্ফোবক ট্রাই-নাইট্রো৷ টলুইন-_-টলুইন হইতেই তৈয়ারী হয়। 

২০৫-৪। ্বাট্রো্েন্নভিক্ন 0৪021 প্রস্তুতি £ সমপরিমাণ 
গাঢ় 71105 এবং গাঢ 175১), মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া হয়। একটি 

৯ বেনজিন লইয়া উহাকেও শীতল করিয়া রাখা হয়। অতঃপর অন্ন অল্প 
পবিমাণে আসিড-মিশ্রণটি বেনজিনের সহিত মিশান হয় এবং মাঝে মাঝে কুপীটি 
ঝণকাইয়। রাখা হয়। এইরূপে আযমিভ মিশ্রিত করার পর, কুপীটি গরম জলে 
(৬০-৭০৫) ঘণ্টাখানেক বসাইর়া রাখা হয়। অতঃপর উহ! ঠাণ্ডা করিয়া 

অতিরিক্ত জলের মধ্যে মিশ্রণটি ঢালিষা দেয়! হয। উৎপন্ন নাইট্রোবেনজিন 
জলে অদ্রবণীয়, উহা! ভারী তৈলের মত জলের নীচে সঞ্চিত হয়। পৃথকীকর্ণ 
ফানেলের সাহায্যে, উহাকে আলাদা করিয়৷ লইয়া, বারে বারে উত্তমরূপে 
কণ্টিক সোডার দ্রবণ এবং জল দিয়া ধৌত কর] হয়। অনার্্র 0৪01 দিয়! উহার 

জল বিদুরিত করিয়। পাতিত করিলে বিশ্তদ্ধ নাইট্রোবেনজিন পাওয়৷ যাইবে । 
০ ০136+11309 » ০911502+ 750, 

সালফিউরিক আযাসিড জল শোষণ করিয়া লইযা বিক্রিয়াটি সহজে সংঘটিত 
করে। 

অধিকতর উষ্ণতায় ধুমায়মান নাইন্্রিক আপিড ব্যবহার করিলে ভাই নাইট্রোবেনজিন এবং ট্রাউ- 
নাইন্রোবেনজিন পাওয়া যাইবে, 

[াব০, 
1 ইউ 0০617 5105 টি (5174 (20৭)5-৯ (৮6115 (20৯)5, 

' ধর্ম £ নাইট্রোবেনজিন ঈষৎ হলুদ 'তরল পদার্থ। ক্ফুটনাঙ্ক ২০৯০০ 
ইহা জলে অদ্রাব্য এবং জল অপেক্ষা ভারী । ইহার একটি তীব্র বিশিষ্ট গন্ধ আছে। 
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নাইট্রোবেনজিন বেশ স্থায়ী যৌগ, অ্যাসিড, ক্ষার বা জারক দ্বারা আক্রান্ত হয় 
না। কিন্তু বিভিন্ন বিজারকের দ্বারা নানারকম পদার্থে পরিণত হইয়1 থাকে £-_ 

(১) আঙ্নিক দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বার (2 + 01) উহা আযনিলীনে 

পরিণত হয় £__ 
0ঠারতাব০০+671-0,চাঞাবনাত +2 50 

আনিলীন 
(২) .ক্ষারকীয় দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন ছারা (20 + 803) আজো- 

বেনজিন বা হাইড্রাজোবেনজিন পাওযা যায় £__ 
0৪7 ১3095  ৪&লা ত্য গা 07,খঘা 

+ --৯ || -_--৯ 
05095 41750 ০0%এাব 0০77 

আলোবেনজিন হাইড়জোবেনজিন 

(৩) প্রশমদ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেনের আক্রমণে (41-76) ফিনাইল- 

হাইড্রোক্সিল-আযামিন পাওয়া যার £₹__ 
0]ন ৮0১ +411- 687,707 + হা5০ 

( ফিনাঈল-হাইওক্সিল আমিন ) 

২০৪-৮। ভঠান্বিলীন্ন 09072াখা7 2 নাইক্রোবেনজিনের বিজারণে 
এই যৌগটি পাওয়া যায়। আযাযোনিয়ার একটি হাইড্রোজেন ফিনাইল মুলক দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত মনে করিলে ইহার নাম ফিনাইল আমিন অথব| আমিনো। বেনজিন 

বল। যাইতে পারে। মি্থাইল আ্াধিনের মৃত ফিনাইল আামিনও একটি ক্ষার- 

জাতীয় পদার্থ। কিন্ত রাসাষনিক ব্যবহারে উহাদের ভিতর যথেষ্ট স্বাতন্ত্য আছে। 

প্রধানতঃ জিঙ্ক অথব। লৌহ্ এবং হইড্রোক্লোরিক আাসিডের সাহায্যে উৎপন্ন 

জায়মান হাইড্রোজেন ছার! নাইট্রোবেনজিনকে বিজারিত করিয়া আানিলীন প্রস্তত 

করা হয় ৫ 
6০121709175 60147 217 ॥ 0০6135025 + 0177 ০677] ৮75 +21150) 

উৎপন্ন আানিলীন তেলের মত ভাসিতে থাকে । স্টীম-সহযোগে উহাকে 

পাতিত করিয়া পৃথক করা হয়। ? 
অতিরিক্ত চাপে, ২০০০০ উষ্ণতায় বর্তমানে 0840 এবং 0850৪ প্রভাবকের 

সাহায্যে ক্লোরো-বেনজিন ও আ্যামোনিয়ার বিক্রিয়। সংঘটিত করিয়া আযানিলীন 

তেয়ারী করা হয়। 
* 05817350014 নও ৯০৪75 ৪+ 70704, 
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ধর্ম ত আযানিলীন তেলের মত পিচ্ছিল বর্ণহীন তরল পদার্থ। ক্ফুটনাস্ক 

১৮৩০০। ইহার একটি নিজম্ব গন্ধ আছে । আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে ইহা 
আন্তে আস্তে বাদামী বর্ণ ধারণ করে । ইহা! জলে অদ্রাব্য এবং জল হইতে ভারী । 

' কোহল, ইথার ও বেনজিনে ইহা দ্বণীয়। 

(১) ক্ষারকত্বের জন্ত আযানিলীন বিভিন্ন আযাসিডের সহিত যুক্ত হইয়া! লবণ 
উৎপাদন করে। 

0 বার *+ন701-৯ 0৪৫ 
20 *বানা* +175905 « (0০ ঠা চু ৪9590, 

(২) শীতল অবস্থায় নাইট্রাস আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া আনিলীন- 

লবণ ভায়াজোনিয়াম যৌগ উৎপাদন করে। 
0%াব দাবা ৪01+17302- 05 াব501+2750 

[ বেনাজিন-ডায়।জোনিয়াম ক্লোরাইড ] 

অধিকতর উচ্চতায় ভাষাজোনিযাম যৌগিকগুলি ভাঙ্গিযা! যায় এবং নাইট্রোজেন 
গ্যাস বাহির হওয়ার ফলে উহাঁবা ফিনোলে পবিণত হ্য়। 

0০] ,501+1150-0€া][5017+15+াণে 

ডায়াজোনিযাম যৌগগুলি এইভাবে শুধু বৃত্তাকার আমিন হইতেই পাঁওয়! সম্ভব, মিথাইল 
আমিন ব৷ অন্যান্য সারবন্দী যৌগের আমিন এরূপ যৌগ দেয় না। 

(৩) ক্লোরিণ বা ব্রেমিনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আানিলীন হইতে হ্ালোজেন 

প্রতিস্থাপিত যৌগ পাওয়া যায় 
0511, 5+ 31055 0172া)টনাবছা ১+ তাও 

(ট্রাইব্রোমো আনিলীন ) 

(৪) মিথাইল আয়োডাইডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে *-মূলকের 
হাইড্রোজেন আযালকিল মুলকদারা প্রতিস্থাপিত হয় ঃ_ 

05৪ ঠাবা০+ ০77 0৪চবা075+7া, 
05 চাল 0ছ০+€ঘ১- 02৮ (05৪) + নয, 

, ৫) আ্যাসিটাইল ক্লোরাইডের সহিতও অনুরূপ বিক্রিয়া হয় £ 
0%ার গালা + 007500901- 0 যার 5007৯ + 801 

(আমিটানিলাইড ) 

(৬) অন্যান্য আমিনের মত ক্লোরোকফর্ম এবং কোহলীয় পটাসের সঙ্গে গরম 

করিলে আযানিলীন হইতে কাধিল-আযামিন উৎপন্ন হয়। 
0* এবার ৯ + 0018 + 20 ৮ 0০ ।০+$01+2ান 5০. 
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আযানিলীন হইতে নানাগ্রকার রগনব্রব্য এবং ওষধ প্রস্তুত হয়। অন্তান্ত বনু 

রকমের জৈব-যৌগ তৈয়ারী করার জন্যও ইহা! প্রয়োজন হয় । 

২০৫-৬। ফিনোল (26001), 05507 £ বেনজিনের হাইড্রোজেন , 
০ মূলকদ্বারা প্রতিস্থাপিত যৌগগুলিকে ফিনোল বলা হয়। অর্থাৎ ফিনৌলগুলি 
হাইড্রক্সি-বেনজিন | যথা £_- 

05007), 0হার « (013), 0০7,(013)5 ইত্যাদি 

ইহার্দের মধ্যে সর্ববপ্রধান এবং সরলতম ফিনোল 0০চ,0ল। ইহার 
অপর নাম কার্লিক জ্যাদিভ। ০07 থাকার জন্য বাহাতঃ কোহলের মৃত 

দেখা ইলেও ধর্মের দিক দিয়া কোহলের সহিত কোন সাদৃশ্ত নাই। 0 যুূলকটি 
বেনজিন বৃত্তের সহিত সরাসরি যুক্ত থাকার জন্যই এই স্বাতন্ত্য ঘটিয়াছে। 

পক্ষান্তরে, 08135077017, বেনজাইল কোহলে 0 মুলকটি বৃত্তের সহিত 

যুক্ত নয়। ইহার ধশ্ম সাধারণ কোহলের মতই । 

প্রস্তুতিঃ (১) আলকাতরার পাতনের সময় একটি অংশ প্রায় ২৩০০ 

উষ্ণতায় সংগৃহীত হয়। ইহাতে কাবলিক আ্যাসিভ এবং স্তাপথালীন ইত্যাদি 
থাকে । ঠাণ্ডা করিলে স্তাপথালীন কেলাসিত হইয়া প্রথমেই পৃথক হইয়। যায়। 

উহাকে ছাঁকিয়া, শেষদ্রব তরল পদার্থকে ব&017. সহ গরম করা হয়। ফিনোল- 
গুলি সোডিয়াম ফেনেট অবস্থায় দ্রব হই যাঁর়। অন্যান্য অপত্রব্য হইতে পৃথক 

করিয়া 750 দ্বারা ফেনেট হইতে ফিনোল পুনরায় প্রস্তত করা হয়। আংশিক 
পাতন ঘ্বার। উহাকে শোধিত করিয়া লওয়৷ হয়। 

(২) বেনজিন সালফনিক আ্যাসিড কাষ্টক সোভার সহিত ৩০০০- ৩৫০০০ 

উষ্ণতায় বিগলিত করিলে সোডিয়াম ফেনেট পাওয়! যায়। উহাকে 505র 

সাহায্যে ফিনোলে পরিণত করা হয়। 
ও রঃ 20013 

উনি, দি -৯ 0০,505, -_-৯ 0৪7 550 ৪1৪ 

0550৪] + 2907 _ ০৪1750)2 + ৪৪১০৪ + [৪০ 

0০ *0৪+50৯+ দ50- 0৪780 + [55305 
(৩) বেনঞ্জিন ভায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের আপ্রবিশ্লেষণেও ফিনোল পাওয়! 

যাক্স + 

ষ্ঠ 

705 ঢা৪0 
0, বানি 501- ৯ (গরু হাব ৪501 ---৯ 0 5017 + ও +100 



বৃত্তাকার জৈবপদার্থ €৬৭ 

উপরি-উক্ত উপায়গুলির সাহায্যে বস্তুতঃ কার্বন ও হাইড্রোজেন হইতে ফিনোলের সংল্লেষণ করা 

সম্ভব 
নি স্পস্পি ০7, 0০-৯00517 £ ০৯০ 5০ 

৯0517 590571-৮0517 509০-৮051750 5 

ধর্ম ফিনোল বর্ণহীন স্ষটিকাকারে থাকে । গলনান্ক ৪২০০। সাধারণ 
উষ্ণতায় জলে বেশী দ্রবণীয় নয়, কিন্ত কোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়। ইহার 
একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। গন্ধের সাহায্যেই ইহাকে চেনা যায়। ফিনোল 
একটি তীব্র বিষ এবং বীজবারক। 

(১ সমস্ত ফিনোলই অগ্রজাতীয় যৌগ, উহার 017 মূলকের হাইড্রোজেনটি 
আয়নিত হয় এবং উহ। লবণ উৎপাদনে সক্ষম :__- 

0০7,017] ৯ 0০75০-+17৮ 
0থান ১017 + 0177 067১01০+ ন5০ 

কোহল কখনও এরূপ ব্যবহার করে না। 

(২) 701,» ফিনোলের 017 মূলকের সহিত ম্বাভাবিক বিক্রিয়! করিয়া! থাকে-_ 
0০750 17 + 1১015 7 051] 801 +7001++ £0] 

(৩) আাসিটাইল ক্লোরাইডও ফিনোলের 0৮ মূলকের সহিত বিক্রিয়া 

করে £-_ 
গান 5011 + 01[১000 -৯ 08175000905 +001 

(৪) সোডিয়াম ফেনেট এখং আলকিল হ্যালাইডের বিক্রিয়াতে ফিনোল- 

ইথার পাওয়। যায় £-- 
0571508+107,-09171,-0-0১+ গা, 
0611 ৮01+13709175- 0175-00-07 5+ 1201. 

( ফিনাইল-ইথাইল-ইথার ) 

(৫) সাধারণ অবস্থায় ত্রোমিনের সহিত ফিনোল বিক্রিয়া করে এবং রিনি 

ফিনোল পাওয়! যায় £-_ 
০০17 80077 3115 5 0517 91318001] +3101731, 

(৬) 175504 এবং ল্লা0১ বেনজিনের মতই ফিনোলকে আক্রমণ করে 
এবং ফিনোল-সালফনিক আযাসিড ও নাইট্রোফিনোল পাওয়া যায় £_- 

0এান 5০17 +173550+-0517,00977)3087 +1750 
(ফিনোলমালফনিক আযসিড ) 

০০5০9177057 0870* (07) 02 + 750 

( নাইভ্রোফিনোল ) 
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ব্যবহার £ অধিকাংশ ফিনোলের ব্যবহার হয় প্লাস্টিক শিল্পে । নানারকম 

প্লাষ্টিক ফিনোল হইতে প্রস্তুত হয়। পিকরিক আ্যাসিভড নামক বিস্ফোরকও 
ফিনোল হইতে প্রস্তুত হয়। বীজবারক হিসাবে কোন কোন সাবানে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ওুঁষধ ও রং প্রস্তুতিতে ইহার প্রয়োজন হয়। 

২০৫" | তরম্জ্কজিক্ক আআযাম্নিভঃ 0৪7750007 £ বেনজয়িক 

আাসিভ নানারকমে পাওয়! যাইতে পারে। 

(১) টলুইনের সহিত ক্লোরিণের বিক্রিয়াতে যে ট্রাই-ক্লোরো-টলুইন হয় উহাকে 
আর্্রবিশ্লেষিত করিলে বেনজয়িক আাসিড পাওয়া যায়। 

0. 0৪0011), 0 
07075611760 890065/৯ 

0 2 

-৯ 0০০7 ৮60০০) 

(২) থলিক আসিড (7)0707110 ৪০1৭) উত্তপ্র করিলেও বেনজয়িক আযামিড 

পাওয়া সম্ভব £-- 

চিনি ৯ 013,000] 4+ 005 
€090]7 

বেনজয়িক আযাসিভ সাদা চকচকে স্ষটিকাঁকাবে পাওষা যায়। গলনাঙ্ক, 

১২১০০। গরমজল, ইথার এবং কোভলে ইহাব যথেষ্ট দ্রাব্যতা আছে । চুণের 

সহিত উত্তপ্ করিলে উহ। বেনজিনে পবিণত হয । 
0,000 + 08200910১- 0511, +0৪005+ ৮50 

উহাতে -000.ন মূলক থাকার জন্য অক্ত্ব ত আছেই এবং জৈব্-আ্যাসিডের 

অন্যান্য গুণও বর্তমান । 

701, 
-৯ (০৪17050০001 

-৯ 0817500091৪, 

৯ ০এব,০০০0০0,া,) ইত্যাদি 
0,70৮ 

বেনজয়িক আযাঁসিড ও উহার লবণ ওঁষধরূপে ব্যবহৃত হয় । 

2 

2 

0,000 _- 



চতুর্থ খণ্ড 
জট তিওশ অধ্যায় 

থাত্সমূহ 
মৌলসমূহ ধাতু ও অ-ধাতু-_এই ছুই শ্রেণীর । এ পর্য্যন্ত যে সকল মৌলিক 

পদার্থের আলোচনা করা হইয়(ছে, উহার! সকলেই অ-ধাতু | ধাতু ও অ-ধাতু এই 
ছুই শ্রেণীর মৌলের ধশ্মের থানিকট! বিভিন্নতা আছে। মোটামুটি বলা যাইতে 
পারে, ধাতৃগুলি সাধারণতঃ তাপ ও বিছ্যৎপরিবাহী, ছ্যুতিসম্পন্ন ও আলোক- 

প্রতিফলনক্ষম ; পারদ ব্যতীত অন্যান্তা সব ধাতুই সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় 

থাকে । ধাতুর ঘাতসহত] এবং প্রসাধ/তাও অধিক হইয। থাকে। অ-ধাতুসমূহে 

ভিতর এসকল লক্ষণ সচরাচব দেখা যায না। 
অবশ্ঠ কোন কোন ক্ষেত্রে যে এ সকল ধর্মের ব্যতিক্রম হয় না, তাহা! নহে। 

যেমন্, গ্র্যাফাইট অ-ধাতু কিন্ধ বিদ্যৎপরিবাহী ; হীরক অ-ধাত কিন্তু আলোক- 

প্রতিফলনক্ষম , আধোডিন অ-ধাতু হইলেও দ্যুতিসম্পন্ন; সোডিয়াম ধাতু 
হইলেও অত্রান্ত হাঁলক|, উহার ঘনত্ব জলের চেয়েও কম, এবং অনেক অ-ধাতৃও 

সাধারণ উষ্ণতায় কঠিনাকাবে থকে । অভ্তএব উক্ত ধশ্মগুলির দ্বার। কোন মৌলের 

সঠিক শ্রেণী-নির্ণয় সর্ববদ| সম্ভব নাও হইতে পারে। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অনেক যৌগিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহন 

করিতে পারে। দ্রবীভূত অবস্থার এই সকল যৌগিক পদার্থ বিষোজিত হইয়া 

আয়নে রূপান্তরিত হয। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি এইরূপে পরা ও অপর! 
বিদ্যুৎ্সম্পন্ন আযনে পরিণত হয়। সর্বদাই দেখা গিয়াছে ধাতব আয়নগুলি 

পরাবিদ্যুৎযুক্ত এবং অ-ধাতব পরমাণুগুলি আয়নিত অবস্থা অপরাবিদ্যৎযুক্ত হইয়া 

থাকে । বস্তৃতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়াই ধাতু ও অ-ধাতুর শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। 

যে সকল মৌলের পরমাণু হইতে পরাবিহ্যৎযুক্ত আয়নের উৎপত্তি হয় উহার! ধাতু, 

পক্ষাস্তরে যে সব মৌলের পরমাণু অপরাবিদ্যুত্যুক্ত আয়নের উৎপত্তি করে উহারা 
অ-ধাতু। হাইড্োজেনের কথা অবশ্ত স্বতন্ত্র! অন্ঠান্থ ধর্মবিচারে হাইড্রোজেন 
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অ-ধাতু হইলেও উহার আয়ন পরাবিছ্যুৎসম্পন্ন । এইজন্য হাইড্রোজেন ও ধাতব 
মৌলসমূহকে পরাবিদ্যত্বাহী মৌল, এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অ-ধাতব 
মৌলকে অপরাবিচ্যুৎ্বাহী মৌল হিসাবে গণ্য করা হয়। 

রাসায়নিক ধশ্মের দিক দিয়া বিচার করিলেও ধাতু ও অ-ধাতুর ভিতর 
খানিকট! পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ধাতব অক্সাইডসমূহ ক্ষারজাতীয়, কিন্ত 
অ-ধাতব অক্সাইডগুলি সাধারণতঃ অস্জাতীয়। অধিকাংশ ধাতুই খনিজ আাসিভ 

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্ত অ-ধাতব মৌলসমূহের সহিত আযাপিডের সক্রিযূতা 
যথেষ্ট কম। ধাতুগুলি হাইড্রোজেনের সহিত খুব কমই সংযুক্ত হয়, এবং 
হইলেও এ সকল হাইড্রাইভ অস্থাধী ধরণের হইয়া থাকে । সাধ।রণতঃ অ-ধাতব 
হাইডাইডগুলি বিশিষ্ট স্থারী যৌগিক পদার্থ হইয| থাকে । অ-ধাতব ক্লোরাইডগুলি 
অনেক ক্ষেত্রে জলের দ্বার আপ্রবিশ্লেষিত হইয়। যায়, কিন্ত ধাতব ক্লোরাইডের 

অত সহজে আত্রবিশ্লেষণ হয় না। 

[১01৪ + 31750) -1357,05 +31301 
[20017132009 2, ৮ 

২০৬-৯। প্রক্ষভিত্ডে প্রাভুল্ল ভলন্থান-কফোন কোন ধাতু 

প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই পাওয়। যায, যেমন সোনা, প্লাটিনাম, ইত্যার্দি। কিন্তু 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার! বিভিন্ন যৌগিক পদার্থকপে থাকে । এই সকল যৌগিক 

পদার্থ নান। রকমের হইতে পারে। ইহাদের কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 

হইল £-- 
(১) অক্সাইড আনপ্মিনিযাম [ বন্টাইট, ১1505 211১0 ] 

আয়রণ [ হ্মাটাইট, 76508 ] ইত্যাদি । 

(২) কার্বনেট- ক্যালসিয়াম [ চুণাপাথর, লাইমষ্টোন, 8005 ] 
ম্যাগনেসিয়ম [ম্যাগনেসাইট, 21500১ ] 

(৩) সালফাইড-_মারকারি (পারদ ) [সিনাবার, [329 ] 

লেড (সীসক ) [ গেলেন, 21১5] 

(8) সালফেট-ক্যালসিয়াম [জিপসাম, 0%504১ 21150 ] 

আলুমিনিয়াম ্ আলুনাইট, 4৯1) (50495, [০১০)4, 441097)5 ] 

(৫) নাইট্রেট-_দোডিয়ম [বগা 05 ] 
পটাসিয়াম [09১] 

(৬) হ্যালাইড-_ক্যালসিয়াম [ ফ্ুয়োম্পার, 0৪5 ] 
সিলভার [হর্ণসিলভার, 4801] 
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(৭) সিলিকেট-_আযলুমিনিয়াম [ কেওলিন, 41505, 29105, 250 ] 

ম্যাগনেসিয়াম [ মাইকা, অভ্র, নু1854১15(9105)5 ] 

(৮) ফসফেট--ক্যালসিয়াম [ ফসফরাইট, (৪8 (50)5 ] 
আয়রণ [ ভাইভিয়েনাইট ৮৩5 (004+)%, 87550] 

এই সকল স্বভাবজাত ধাতব যৌগপদার্থ প্রায়ই পাথর বা শিলারূপে কঠিন 
অবস্থায় থাকে । কখনো মাটির নীচে বা কখনো! ভূপুষ্ঠে ইহাদিগকে দেখ! যায়। 

সচরাচর এই স্বভাবজাত অজৈব বন্তগুলিকে আমরা খনিজ বলি। অবশ্য "খনিজ" 
(41775151) বলিতে যাহা খনি হইতে উৎপন্ন তাহাই বুঝায় এবং সেই সকল 
বস্ত অ-ধাতবও হইতে পারে, যেমন পেট্রোলিয়াম বা কয়লা । কিন্ত খাগ্লবণ 

বা চুণাপাথর খনি হইতে সংগৃহীত না হইলেও উহাদিগকে খনিজ হিসাবে গণ্য করা 
হয়। এমন কি, জল বা মাটিও ব্যাপক অর্থে খনিজ বলিয়াই ধব। হইবে। 

প্রকৃতিজাত পাখর বা শিলাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে । উহাদেব রাসায়নিক 

উপাদানগুলি স্থনিয়ত। যেমন বক্সাইট পাথরে সর্বদাই নোদক আ্যালুমিনিয়াম 

অক্সাইড থাকে, /১1,0)5, 27501 কোন একটি পাথরে বা খনিজ বস্ততে যে 

শুধু একপ্রকার যৌগিক পদাথ ই থাকিবে তাহা নহে। একটি পাথরে একাধিক 
যৌগ থাকা সম্ভব। যেমন, ডলোমাইট পাথরে 0৪005 এবং 15005 থাকে। 
স্বানকালনির্বিশেষে ভলোমাইট পাথরমাত্রেই এই ছুইটি যৌগ একত্র একই 

অনুপাতে দেখা যার । এই রকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ; 

যেমন, কার্ণালাইট 701, 12005, 01350); ক্রায়োলাইট, 2817, 4৮773 

ইত্যাদি । 

খনিজ পাথরের ভিতর আসল বস্তুটির সহিত অন্যান্ত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, মাটি, 

বালু প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে । খনিজের এই সকল মালিন্ত বা অপদ্রব্যকে থনিজ- 

মূলঃ (09028) বলা যাইতে পারে । খনিজ-মলের প্রকার ও পরিমাণ অবশ্য 

খনিজ পাথরের অবস্থান ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন কোন 

সময় খনিজের ভিতর আপল বস্তু অপেক্ষা খনিজ-মলই অনেক বেশী থাকে ; যেমন, 

টিনষ্টোন নামক টিনের খনিজে টিন-অজ্মাইভ (51,052) মাত্র শতকর। ৭-৮ ভাগ 

থাকে, বাকী সমুদয় অংশই মাটি বা অন্যান্ত সিলিকেট। 
কখনো কখনো খনিজ পাথরগুলি কেলাসিতি অবস্থায় পাওয়া যায়; যেমন, 

'কোয়ার্জ, স্ফটিক-লবণ, সোরা ইত্যাদি । কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্বভাবজাত 

স্কটিকগুলি অত্যন্ত শ্বচ্ছ ও উজ্জল অবস্থায় থাকে; যেমন, ক্যালসাইট স্টিক 
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(09005) বা শিলালবণের স্বচ্ছ স্ফটিক (২০০-07/9021)। এই সমস্ত 

স্কটিকাকার খনিজগুলিকে অনেক সময় মাণিক বলিয়! উল্লেখ কর! হয়। পোখ রাজ, 
চুনী, নীলা এসকল আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের মাণিক | 

যে সকল খনিজ হইতে কোন ধাতু নিষ্কাশন কর! হয় সেই সকল খনিজ বস্ত্রকে 
সেই ধাতুর আকরিক (07০) বলা হয়। অনেক সময় অবশ্ত আকরিক হইতে 

ধাতু-নিষ্কাশন বিশেষ সহজসাধ্য নয়। ব্যাপক অর্থে ধাতু বা ধাতুর কোন যৌগ 
মিশিত সমস্ত স্বভাবজাত বস্তকেই এ ধাতুর আকরিক বলিয়া ধরা হয়। সমুদ্র-লবণ 
সোডিয়ামের আকরিক, হেমাটাইট লৌহ-আকরিক, বক্সাইট আযালুমিনিয়ামের 

আকরিক ইত্যাদি। 

ভারতের খনিজসম্পদ প্রচুর । বস্তুতঃ কোন কোন খনিজের দিক হইতে ভারত 
শীর্ষস্থানীয়; যথা, অভ্র, ইলমেনাইট, মনাজাইট ইত্যাদি। ভারতে লৌহ- 
আকরিকও প্রচুর আছে। তাছাড়া, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, আযাসবেসটোস, 
বঝ্সাইট, চুণাপাথর, মাবেল প্রভৃতি বু রকমের খনিজ আমাদের দেশে পাওয়া 

যায়। কিন্তু এই সকল বিপুল খনিজসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার আমাদেব দেশে হয় 
না। অনেক মূল্যবান খনিজসম্পদ মামরা কাচামাল হিসাবেই বিদেশে রপ্তানি 
করি, আবার অনেক খনির ইজারাও বিদেশীর নিকট দেওয। হইয়াছে । এতদিন 

পথ্যস্ত আমাদের স্বত্বরক্ষার অসামথ্য এবং এ সমন্ত খনিজ সম্পদের লাভজনক 
প্রয়োগের জ্ঞানের অভাবেই এ দ্বববস্ত। ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে প্রচুব বঝ্সাইট 

থাকা সত্বেও আমর। হাজার হাজার মণ আযালুমিনিয়াম বিদেশ হইতে ক্রয় করি । 
বর্তমানে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখ। দিয়াছে মান্র। 

ভারতে যত খনিজ আছে তাহার শতকরণ ৪০ ভাগেরও উপর বিহারে পাওয়া 

যায়। বিহারের পর মাব্রাজ, মহীশূর, তরিবাঙ্কুর ও মধ্যপ্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ক্থজল] সুফল] বাংল] দেশে কয়লা ও লৌহ ছাড়া আর বিশেষ কোন খনিজ পাওয়া 

যায় ন|। যে সমস্ত খনিজ আমাদের দেশে পাওয়া যায় সেগুলি যে শুধু ধাতু- 
নিষফাশনেই ব্যবহৃত হয় এরূপ নহে, বহু খনিজ অপরিবন্তিত অবস্থায় এমনিই 
ব্যবহৃত হয়; যেমন মাবেল পাথর, ফেল্ডস্পার ইত্যাদি । প্রধান প্রধান 

ধাতুগুলি ভারতে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশে কি কি 

খনিজ পাওয়া যায় তাহার দুইটি তালিকা! ৫৭৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। 
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তালিকা 9১1 

ধাতু অবস্থান 
লোহ। -- বাংলা, বিহার, উভিষ্যা ও মহীশুর। 
তাম৷ - বিহাব। 

সোনা ি মহীশৃব | 
র্ - মহীশুর ( হ্বল্প পরিমাণ )। 
মাঙ্গানিজ _- বিহাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মহীশূর ও মাত্রীজ। 
থোবিয়াম, সিবিষাম প্রস্ৃতি ছুজ্পাপ্য ধাতু-ত্রিবাস্কুব । 

টাইটেনিয়াম_ত্রিবাস্কুব। 
ত্রোমিযাম মহীশ্বর, বিহীর। 

এ ছাড়া বিহাবে স্বল্পপরিমাণ টিন, ইউরেনিযাম ও টাংষ্টেন ধাতুর আকবিক আছে। 

তালিকা ২। 

অবস্থান খনিজ 

বিহাব_লোহী, তামা, ম্যাঙ্গ।নিজ, বল্াইট, চণাপাথব, কেওলিন, ঠেট, মাইকা, আসবেনটোস, 
টাষ্টেন, টিন, পিচ ব্রেড, আপেটাইট, পাউনাইট এবং কয়লা ও গ্র্যাফাইট | 

মহীশৃব- সোনা, বপা, ম্যাঙ্গাণিজ, ক্রোমাহট, বক্সাইট, কোবাওাম, লোহা, গ্রাফাইট ও 
আসবেসটোস। 

মাদ্রজ-ম্যা্লানিজ, নাইকা, গ্র্যাফাইট, কোবাগাম,  খাগলবণ, ম্যাগনেনাভট ও 

মাসবেসটোস। 

জিবাঙ্কুৰ-মনাজাইট, ইলমেনাইট, গারকন, মলিবডেনম ও গ্র্যাফাইট | 
বোন্ধাই--বল্সাইট, জিপসাঘ, ম্যঙানিজ, আসবেদটোস ও খান্ত-লবণ | 

মধ,প্রদেশ ও মধ্যভাবত--বক্স(তট, মাবেল। চণাপাথব, মাসানিজ আমসবেসটোস, কৌোরাগ্ডাম ও 

(কিছু ) কয়ল। । 

উডিঝু)-_ লোহা, কয়লা, গ্র)াফাইট, পাইরাইট, সিলিমানাইট | 
উত্তর প্রদেশ--বেলেপাথর, ক্ষারূলবণ ও শ্নেট | 

হায়ন্রাবাদ-_গ্রাফাইট, পাইরাইট ও (অল্প ) কযল । 
রাঁজপুঝনা--ক্ষটিকলবণ, মার্বেল, জিপনাম, গ্র্যাফাইট, এবং খুব অল্প পরিমাণ কৌোবাণ্ট ও 

সীসা। 

কাশ্মীর িপসাধ, বক্সাইট ও দোহাগা । 
পশ্চিমবঙ্গ_ কয়লা, লোহা, খাগ্ভলবণ । 

আসীম_-চুণাপাথর, পেট্রোলিয়।ম, কয়লা, সিলিম্যানাইট । 
পূর্ব-পাঞ্জাব__জিপসাম, প্লেট, খাগ্ভলবণ । 

২০৬১ । এ্ৰাজু-ন্নিষ্ষাম্পম্ম_ব্বভাবজাত আকরিক হইতে ধাতুটি যে 
উপায়ে প্রস্তুত কর! হয় তাহাকে ধাতুনিফাশন-প্রণালী বলে। ধাতু-নিফাশন 

কাধ্যটি প্রধান্তঃ দুইটি উপায়ে সম্পন্ন করা হয়। 
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১। কোন কোন ক্ষেত্রে আকরিকসমূহকে তাপশক্তির সাহায্যে উচ্চ উষ্ণতায় 

বিযোজিত বা বিজারিত করিয়া ধাতুতে পরিণত করা হয়। তাপ- 

প্রয়োগই এই সকল ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । লোহা, তামা, 

দ্তা, সীসা প্রভৃতি এই উপায়ে উহাদের আকরিক হইতে প্রস্তত করা 
হয়। উহাদের আকরিকগুলিকে প্রথমতঃ বাতাসে অত্যন্ত তাপিত 

করিয়! ধাতব অক্মাইডে পরিণত করা! হয় এবং তৎপর সেই অক্মাইভকে 

বিজারিত কর। হয়। সাধারণতঃ বিজারণ কার্যে কোক-কাবন ব্যবহৃত 

হয় । যথা 

2715 + 3095 » 210) + 2১092; 200 4+0- 20 + 0০0) 

[ জিঙ্ব-ব্রেণ্ড ] 

২। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাপ-প্রয়োগ ছার! আকরিকের বিয়োজন 

বা রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব ন্য়। এই সকল ক্ষেত্রে আকবিকের 

তডিৎ-বিশ্লেষণ করা প্রধোজন । বিদ্যুতৎ্শক্তিই এই সমস্ত ধাতু- 

নিষ্ষাশনের প্রধান উপায়। সোডিয়াম, পটাসিযাম, আযালুমিনিযাম 
প্রস্তুতি ধাতু তড়িৎ্বিশ্লেষণের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। ঘথা 

বিগলিত সোডিয়াম-ক্লোরাইভ হইতে তড়িৎবিশ্লেষণ ছবার| সোডিয়াম 
প্রস্থৃত করা হয়। | 

28017 2২৮ + 015 

অধিকতর পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন (116000031৮৬), ধাতুর অক্সিজেনের 

প্রতি আকর্ণ সমধিক । এ সকল অঞ্খাইডকে কাধন দ্বারা বিজারণ 

করা কষ্টসাধ্য, এইজন্য অধিকতর পরাধিছ্যুৎসম্পন্ন ধাতুসমূহ উহাদের 
যৌগ হইতে তড়িৎ্-বিশ্লেষণ দ্বার। উৎপাদন করা হয়। 

২০৬-১৩০। এ্বাভুল্িক্রাম্পন্েল্র বিশ্পে অ্রত্রিনসামসমুহ 2 
গাড়ীকরণ (00766576:86100)--সমন্ত আঁকরিকেই অল্পবিস্তব এনিজ-মল থাকে। উহা 

হইতে ধাতু-নিফধাশন করার পুরে যথাসম্ভব খনিজ-মল দূবীভূত করিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে 

আকরিকের ভিতব প্রযোজনীয় যৌগিক-পদার্থেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে আকরিকের 
গাঁ়ীকরণ বলা হয়। ধিভিন্ন আকরিকের গ।টীকরণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন কর] হয়। কখনো 

কখনে উহাকে বিচুর্ণ কবিয়! ধৌত করিলেই খনিঞ্জ-মল অনেকাংশে দুরীকৃত হয। আবার কখনে! 
তেল ও জলের মিশ্রণে বিচুণ আকরিক দিয়া উহার ভিতর বাযু পরিচালনা কৰিলে খনিজ-মল পৃথক 
হইয়া যায়। এইরূপ নানা উপায় অবলপ্থিত হয় | 
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ইহা ছাড়া, তাঁপ-প্রয়োগে যে সমস্ত ধাতু-নিষ্কীশন কার্ধায সম্পাদিত হয়, তাহাতে কয়েকটি 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় । যথ! £-- 

(5) ভত্সীকরণ (0816178091)-_ অনেক আকবিকই প্রথমে বিশেষ পে তাপিত করিয়া 

লওয়া হয়। ইহাতে আকরিকে উদ্বায়ী পদার্থ যদি কিছু থাকে তাহ দৃবীতৃত হইয়া! যায়। ফলে 
খনিজটি অপেক্ষীরুত ফাপা৷ ও সচ্ছিদ্্র হয এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়! যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে 
ভক্মীকরণ বল! হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় অবগ্ঠ খনিজটিকে গলানে হয় না । 

€২) তাপ-জারণ ০8৪0৫) অনেক সময়েই আকরিকটিকে বাতাসে অত্যন্ত উত্তপ্ত 
করিয়া উহীকে ধাতব অক্সাইডে পবিণত কবিয়া লওয়াব প্রয়োজন হয়। অবশ্য এই প্রক্রিয়াতে 

আকবিকটিকে গলিতে দেওমা হয না। এইরূপ বাতানে তাপিত করিয়া জারিত করাকে 

আকরিকের তাপ-জারণ বল! হয। 

0৩) বিগলন (9:161078)__অতিবিক্ত উঞ্চতায বাঁসাযনিক বিক্রিযার ফলে প্রায়ই 
চুীর ভিতর বিগলিত অবস্থায় ধাতুটি উৎপন্ন হয। যে প্রত্রিয়াব ফলে ধাতু বিগলিত অবস্থায় পাওয়া 
যায় তাহাকে বিগলন-প্রণালী বলে (31761012 [৮00699) | ৯ডিং-বিগ্রেবণেও অনেক সময় ধাতুটি 

বিগলিত অবস্থীয প।ওয়া যায়, বিস্ত ঈহাকে বিগলন বলা হয় নাঁ। 

বিগলিত ধাতু হইতে অন্য অপ্রযোভানায় ড্রবা যাহাতে সহজে গলিষা পৃথক হইয়া যাঁষ সেইজন্য 

কতকগুলি বু প্রায় টনীছে আকবিবেব সঙ্ঠিত মিখিত কবিষা দেওম। হয়। এই পদার্থগুলি 
' আকবিকেব অন্ুভুক্ত অপ্রব্যগুলির সঠিত সংযুক্ত য় এবং উহাকে গলাইয়। পৃথক করিয়া ফেলে । 
এই পদার্থ গুলিকে বিগালক (1৮) বলে । বিশালক ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমুছ্ের সংযোগে যে 
সকল বন্ত উৎপন্ন হ্য তাহাকে ধাতু-মল (3188) বলা $য়। যেমন কোন আকরিকের ধাতু- 

নি্দীশনেব সময় বা (5/6)5) থাকিলে চহাতে বিগালক হিসাব বিড় চুণ মিশ্রিত কবিয়া লওয়! হয়| 

কাঁবণ 510) সহজে গলে না বা পৃথক কৰা মাধ না, কিন্ত চণ সিণিকার সঠিত যুক্ত হইয়। ক/ালসিয়াম 

মিলিবেটে পবিশত হয়। উহা অপেক্ষাকৃত কম উঞ্ণভায গপিয়। ধাত-মল ভিসাবে পৃথক হইয়া যায় । 

৩৬-৪। বিভিন্ন চুল্লীর ব্যবহা'র-_প্রযোজনানুযায়ী ধাতৃ-নিদ্দাশনে বিভিন্ন পরকাবেব 
চুমী বাবহাত ভয়। উহাদের মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উলেখ করা যাইতে পাবে । 

€*১) পরাবতচুলী (8:6:7১978(07 ঘাশো8০৪)- এইবপ চুল্লীব রাবহারই সর্বাধিক । 

উহাব তলদেশটি অগভীব এবং সেখানে আকবিক 

বাথিয়া৷ ভন্মীকৃত বা বিগলিত করা হয়। চুলা 
উপবিভাগ একটি অধ্ধগোলাকৃতি নীচু « 
খিলান-দবারা আবৃত থাকে। চটুলীর একপাশে 
কয়লা ব। অন্য জালানি পোড়ানো হয়। নেখান 

হইতে উত্তপ্ত গ্যাস চুন্নীতে প্রবেশ কবে। এই 
তপ্ত গাস প্রতিক্ষিণ্ড হইয়া আসিয়া মেঝের 
গদার্থগুলিকে তাপিত করে এবং শেষে চুর্ধীর 
অগণরদিকের একটি ঢটিমনী দিয়া বাহির চিত্র ৩৬ক__পরাবর্ত চু 
হইয়া যায়। 
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(২) সংরৃত চুল (451119 চ'ঃ৭৪৪৩৪)-_-এইরূপ চুলী চারিদিকে আবদ্ধ থাকে এবং 
উত্তপ্ত জ্বালানি গ্যাস বাহিরের 
চতুর্দিকে প্রবাহিত করিয়া উহাকে 
তাপিত কর! হয়। উত্তপ্ত গ্যাস অবশ্ঠ 

চুল্লীর অভ্যন্তবের পদার্থের সংস্পর্শে 
আসিতে পাবে না। তাপ-প্রয়োগের 
ফলে যদি পদার্থ হইতে কোন গ্যাস 
সঞ্তাত হয তাহাব নি্গমনের জন্য 
চুলীর উপরের দিকে নির্গম-নল থাকে । 

২. আআ পি এ এপ পাপ আপ পপজলা পপর 

| 
চিত্র ৩৬থ--সংবৃত চুলী / চর 

(৩) মীরুতচুলী (31581 1আশে।8০০)-_ রং ৃ বত 

লোহা, তাম! প্রভৃতি প্রস্তুত কবিবাব ভান্ ্ এব ্ 

মারুত চুলী ব্যবগত হয। এই চু্লীগুলি খুব ন্ উ 

উচু এবং ইম্পাতের তৈয়াবী। উম্পাতগুলিব ্ 
ভিতরেব দিকে অগ্রনিসহ মৃত্তিকার প্রলেপ র্ উ্ 
দেওয়া থাকে । উপব হইতে উহ্াৰ অভান্বে ঃ রং 
আকরিকের সহিত আালানি ও বিজাবক হিসাবে - রর 
কোক-কয়লা এবং প্রয়োজনীয় বিগালক মিএত 1 রি 
কবিরা দেওয়া হয়। চুলীটিব শধান্তাগ ষৎ রঃ ৃ ? 
প্রশস্ত থাকে এবং উহা উপবেৰ এবং নাচেব ৃ্ রথ 

দ্রকে অপেক্ষীকত সক থাকে। এ চুলাৰ / 
তলদেশে কয়েকটি বড বড় নলেব সাহাযো ৫ রে, 
উত্তপ্ত বায়ু অতিরিক্ত চাপে প্রবেশ কবাইয়া রর 
দেওয়া হয়। বাতাসের সাহাযো কোক ভুলিয়া টি নর 
ওঠে এবং উত্তপ্ত কোক ও সঙ্গীত কাবন- ৰা ) 
মনোক্সাইড আকবিকটিকে বিজীরিত করিয়া ২ ২৮ 
দেয়। গলিত ধাতু চু্ীর শীচে আদিয়! টা ঠি 
সঞ্চিত হয় । [শা চি বা 
২০৬৮ । প্রীতি ীঙ্গ - - রে 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংযোগে অরে ০ জি পাপী রা শপ সপ জপ এ পা ৮ ও ০ এ রী ০১০ 

৩ 1২২২২ 

নানাপ্রকার ধাতব যৌগের স্থটি হয়। ১ 

পরবতী অধ্যায়গুলিতে ধাতুসমূহের চিত্র গ-_মারুত 
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আলোচনার সময় উহাদের প্রধান প্রধান যৌগিক পদার্থগুলিরও আলোচনা করা 
হইবে । এখানে কেবল ধাতব যৌগসমূহের কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সাধারণ 
ধশ্ম ও উহাদের প্রস্তুত করার নিয়ম উল্লেখ করা হইতেছে । 

অক্সাইড €05195৪9) সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে অক্সাইড প্রস্তুত কর 
যাইতে পারে। 

(১) বাতাস বা অক্সিজেনে কোন কোন ধাতু উত্তপ্ত করিয়া £__ 
2170+02-2750) 

(২) ধাতব কার্বনেট, সালফাইভ, নাইট্রেট বা হাইড্রক্সাইভকে তাপিত করিয়া 

বিযোজিত করিলে £-- 

000৯- 080+ 005 
2110 0৪9) _ 27909 4+ 404 + 02 

221) 4+ 3095 ল 22709 + 25092 

2410070)১ - 1505 +311,0 

(৩) লোহিত-তপ্ক কোন কোন ধাতুর উপর দির! ্টাম পরিচালিত করিয়া £_ 
3164 41150) _17703094 + 47 থ 

সমস্ত ধাতব অক্সাইডই সাধারণ অবস্থায় কঠিনাকারে থাকে । উহাদের কোন 
কোন অক্সাইও (বন, 7, ইত্যাদি) জলে ভ্রবীন্থত হইয়া ক্ষারে পরিণত হয়। 

অন্তান্ত অক্মাইড জলে দ্রবীভূত ন1 হইলেও ম্ারক জাতীয়। উহার! আাসিডের 
সহিত বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে £-- 

1০)+ ঢু ৪১০7 17১1250)4+ 1720) 

হাইড়ক্সাইভ (351:081099)--(১) কোন কোন অক্মাইভ জলের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। 

(০20) + 1720) ০9(0917)5 

(২) কিন্তু অধিকাংশ হাইড্রক্সাইডই কোন লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত 
কষ্টিক সোডা বা আযামোনিয়ার বিক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। দ্রবণ হইতে 
হাইডুক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হইয়! থাকে । 

চ১(০05) +280া ৮-75(077)৪ +2বগ্তাব০১ 
7০০19 +3ট7,077-76007)9 + 3,001 

৩৭ 
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মারকারি ও সিলভার লবণের জলীয় দ্রবণে ক্ষার মিশাইলে হাইড্রক্সাইভের 
বদলে অক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় £-_ 

2805 + 25077 4৫৯০ +2৪0১+ 750 
[15015 +2]507-1150+2৪01+ ল*0 

অক্সাইডের মত সমস্ত হাইড্রক্মাইভই প্রধানতঃ ক্ষারকজাতীয়। উহাদের 
ভিতর কয়েকটি মাত্র জলে দ্রবণীয়, অপরগুলির জলে দ্রাব্যতা খুবই সামান্ত। 
ক্ষার-ধাতু ব্যতীত অন্তান্য সব ধাতুর হাইডরক্সাইড উত্তপ্ত করিলে বিযোজিত হইয়া 
অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় £_-. 77001707)5-20 + চা 50 

ক্লোরাইড (017107119৪)- নিক্নলিখিত উপায়ে ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তত 
করা হয়। 

(১) ধাতু ও ক্লোরিণের বিক্রিয়। দ্বার। ২. 2170+ 3015৯276015 

(২) কোন কোন ধাতু ও হাইড়োক্লোরিক আাসিডের বিক্রিয়ার ফলে £-- 

[04+21701-1৬1860154+ 112 

(৩) ধাতব অক্সাইড, কার্নেট, সালফাইড প্রভৃতির সহিত হাইডরোক্লোরিক 

আসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে 2 

7০5+201- 17605 +াহও 

1000093 + 2110175১209 + 1050) + 6০0) 

200) 1213 01752001940 20) 

09) যে সমস্ত ধাতব ক্লোরাইড জলে অদ্রাব্য, উহাদিগকে সেই ধাতুর কোন 

লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত হাইড্রোক্লোরিক আসিড সংযোগে তৈয়ারী কর। 

যায়। অদ্রাব্য ক্লোরাইভ অধ:ক্ষিপ্ত হইয়। থাকে । 

40৯ + 70017 45201+ 0, 
1১৫0৪)5 +2701- ঢ0015+2171ব05 

কোন কোন ধাতুর যোজন-ক্ষমতা একাধিক প্রকারের হইয়া থাকে । 
যেমন, টিনের যৌজ্যতা' ছুই অথবা চার হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ টিন দ্বিষোজী এবং 
চতুধোন্দী মৌল। এই সমস্ত ধাতুর ক্লোরাইডও ছুই প্রকারের হইবে; যেমন £-_- 

08,0,২-কিউপ্রাস ক্লোরাইড 5201৭-্ট্যানাস ক্লোরাইড 

08015 কিউপ্রিক ক্লোরাইড 52014-্্যানিক ক্লৌরাইভ 
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[78501 -মীরকিউরাঁস ক্লৌরাইড [১০1০ প্লীম্বাস ক্লোরাইড 
[ন£01--মাবকিউরিক ক্লোবাইড 7১01, প্লান্িক ক্লোরাইড 

[01,--ফেরাস ক্লোবাইড 

ঢ০01১--ফেরিক ক্লোরাইড 

কোন ধাতুর এরূপ একাধিক ক্লোরাইড থাকিলে, উহাদের নামকরণে যে ক্ষেত্রে 

ধাতুর যেজ্যতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তাহাকে -য়াস ক্লোরাইড, এবং যাহাতে 
অধিকতর যোজ্যতা দেখা যায় তাহাকে -বিক ক্লোরাইড বলা হয়। 

কেবল ক্লোরাইভ নয়, বহযোজী ধাতুর অন্যান্য যৌগগুলিও এরূপ একাধিক 
প্রকারের হইয়! থাকে ; যথা £__ 

০৮০০-_কিউপ্রাস অক্সাইড 5:75--্ট্যানাস সালফাইড 

(0-_-কিউপ্রিক অক্স।ইড 91155--স্টানিক সালফাইড 

[18 (0৯) মাবকিউরাস নাইট্রেট 

118 (10,)*মাবকিটারক নাইট্রেট 

সিলভার, মাবকারি (-রাস) ও লেড ব্যতীত অন্ঠান্ত ধাতব ক্লোরাইড গ্রলি 
জলে দ্রবণীয়। টিন ও লেড টেট্রাক্রোবাইড উদ্বায়ী। অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল 
গররেরাইভ সোদক স্বটিকাকারে থাকে; যেমন, 605, 07501 কখনো 
কখনো একাধিক ক্লোরাইড একক্র ঘুক্ত থাকিয়| দ্বিধ।তুক-লবণ উৎপন্ন করে; 
যেমন, 70, 10205, 0ো350)। 

নাইট্রেট (২1৮'5698)- প্লাটিনাদ, গোল্ড প্রভৃতি কয়েকটি বরপাতু ছাড়। 
আর সমস্ত ধাতুই নাইট্রক আ্যসিড দ্বারা আক্রান্ত হয এবং উহাদের নাইট্রেটে 

পরিণত হয়। ধাতব অক্সাইড, কার্বনেট প্রভৃতি যৌগসমূহও নাইট্রিক আসিডের 
সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রেটে পরিণত হয়। 

০+47005 - ০80 05)5 + 21095 + 27120 

7180+2নাব 0৯ _118005)2+ ঢা,0 
০2005 +21709 ৮ ০9003) + [50 + 005 

সমস্ত নাইট্ট্রেট যৌগই জলে দ্রবণীয়। অধিকাংশ ধাতব নাইট্রেট-ই উত্তাপে 

বিযোজিত হইয়া ধাতব অক্সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অক্মাইডে পরিণত 
হয়। কেবল ট0৪ এবং 2303 উত্তপ্ত করিলে উহ্বাদের নাইট্রাইট ও 

অক্সিজেন পাওয়া যায়। 

 2৮১(09)০ -2১0+40+13* 2বঞ্ব০৪-প্াব্গাব০১+০, 
208(0৪)*-2090 +40+ 05 গার 0৪-2ারা০২+০, 
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সালফেট (৪811)718698)- ধাতব সালফেট প্রস্তুত করার কয়েকটি নিয়ম 

আছে। ..প 

(১) কোন কোন ধাতুর সোজাস্জি সালফিউরিক আযাসিডের সহিত বিক্রিয়। 

দ্বার £-- 

10 4+179১0)7178১0)4+ 1759 

00 +21750)£ 7 0০৫50)4+ 50৪ +2790) 

[75+2175১0)4-1725১6)$+ 9092 + 21720) 

(২) ধাতব অক্সাইড, কার্ধনেট, সালফাইড প্রভৃতির সহিত সালফিউরিক 
আযাপিডের ক্রিয়ার ফলে £-- 

10003 + [72509 ল 1250) + 70 0)+ 0০02 

700+17550+ 72904 + 1150 
77৩9 +]7,90+- 77950, + 7155 

(৩) যে সমস্ত ধাতব সালফেট জলে অদ্রাব্য, সেই সকল সালফেট প্রস্তত 

করিতে এসব ধাতুর কে।ন লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত লঘু সালফিউরিক আসি 
মিশ্রিত করা হয়। 

1380912 +1725094 ন 139১0) +2701 

1৮১003)১+ 11590 ,-1/১504+ 21705 

(9) সালফাইডকে ধীরে ধীরে উপযুক্ত উষ্ণতায় বাতাসে তাপিত করিয়াও 
সালফেট পাওয়া যায়। 209 +202 -27505 

সমস্ত ধাতব সালফেট সাধারণ অবস্থায় কঠিন।কারে পাওয়া যায় । 739504) 
০:১0), 7১১094, 77£550)$ জলে প্রায় অদ্রাব্য। ০৪১০ এবং 4555১0)£ 

-এর দ্রব্ণীয়তাঁও অপেক্ষাকৃতকম। অন্যান্য সালফেট জলে দ্রবণীয়। 

সালফাইড (981711098)-_(১) ধাতুর কোন লবণের জলীম্ব ভ্রবণের 
ভিতরে 1355 গ্যাস পরিচালিত করিয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালফাইড যৌগ 
প্রস্তুত কর! হয়। 

ন201৯+৮৯০- ন85+2ল 0 
0850, + 1 ,5-049 +ন 590, 

(২) অনেক ধাতুই সালফারের সহযোগে উত্তপ্ত করিলে সালফাইডে পরিণত 
হইয়া যাঁয়।, 

চ৪+-1789 ঢ০+ 9 71789 
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(৩) সালফেটকে বিচুর্ণ কার্নের সহিত মিজ্িিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে উহা 

বিজারিত হইয়া সালফাইডে পরিণত হয়। 
0৮১0) +40- 00৫5 +400) 

75004 +40- 205 + 4050 

অধিকাংশ ধাতব সালফাঁইডই জলে অদ্রবণীয়। কেবল সোডিয়াম, পটাসিয়াম 

প্রভৃতি ক্ষারধাতুর সালফাইড জলে দ্রব্ণীয়। কোন কোন ধাতব সালফাইডভ জল্রে 
সংস্পর্শে আর্রবিশ্লেষিত হইয়! উহ।দের হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় $ যথা £-_- 

£51295 +6135072810011)১ + 31755 
0৪9 +21780) _ 0৪(077)5+ 1155 

সালফাইভ যৌগসমূহ বাতাসে উত্তপ্ত কবিলে উহারা সালফেট বা অক্সাইডে 
পরিণত হয়। উষ্ণতা ও বাতাসের পরিমাণের উপর বিক্রিয়াটি নির্ভর করে। 

/05 + 2005 +21,5094 27১ + 3005 ল 22009 +2১09)5 

অধিকাংশ সালফাইড যৌগই আাসিডে আক্রান্ত হয় এবং 1159 গ্যাস উৎপন্ন 

হয়। 1105, 45553 প্রভৃতি আযসিডে অদ্রবণীয় । 

709 +21101-7- 2505 +1159 
085+21]1108 _ 08৫0৪) +1755 

কার্বনেট (0890708688)-- 

(১) সাধারণতঃ ধাতব লবণের জলীয় ভ্রবণের সহিত সোডিয়াম বা 

আমোনিয়াম কাধনেটের ক্রিযার ফলে ধাতব কাবনেট প্রস্তুত হয়। ক্ষারধাতুর 
কার্বনেট ব্যতীত অন্যান্য কার্বনেট জলে অদ্রাব্য বলিয়া উহার! অধঃগ্ষিপ্ত হইয়া 

থাকে। 

(00012 + 20095 ল 0৪0০0 + 2801 

কিন্ত অনেক সময় ধাতব কার্বনেট আংশিকভাবে, আর্্রবিশ্েষিত হইয়া যার 
এবং ধাতুর ক্ষারকীয় কার্নেট অধক্ষিপ্ত হয়। রেমন ১ 

৮১৫ 05)5 + ৪50০৯ ৮000৭ + 2৪05 
17১009৪ +1]50-72(09£)5 + 005 
2779008 +500011)5 » 29008, 000077)5 

[ ক্ষারকীয় লেড কার্বনেট ] 

" কোন কোন কার্বন্টে এইভাবে সম্পূর্ণ আর্দরবিশ্লেষিত হইয়া যায়, স্থৃতরাং 
উহাদের কোন কার্ধনেট পাওয়। যায় না) যথা, £1, চ৩ ইত্যাদি । 
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(২) ক্ষারধাতু এবং মৃ্ক্ষারধাতুর অক্সাইভ বা হাইডুক্সাইডের সহিত কার্ধন- 
ডাই-অক্সাইডের সংযোগেও উহাদের কার্ধনেট তৈয়ারী কর! হয় £-__ 

2৪0 +005- ০500১ +1750 
05(6017)5 +005- 0৪00৯ + 17750 ইত্যাদি। 

ক্ষারধাতুর কার্ধনেট ছাড়া অন্যান্ত কার্নেট জলে অদ্রাব্য। ক্ষারধাতুর 

কার্ধনেট ব্যতীত আর সব কার্নেটই উত্তাপে বিযোজিত হইয়া ধাতব অক্সাইড 
ও কার্ধন-ডাই-অক্মাইভে পরিণত হয়। সমস্ত কার্বনেটই আযাসিডের সংস্পর্শে 

বিযোজিত হইয়া কার্বন্-ভাই-অক্সাইড উৎপন্ন করিযা থাকে । 

0800১ 7 020+ 005 2005 +2701- 201+1350+ 005 

040০0)3 +2117001- 09015 + [190 4+ 0095 

ইত্যাদি। 

সষ্ভাতিংশ অধ্যায় 

ক্ষার-ঘাতু--সোভিয়াম ও পটাপিয়াম 
সর্বাধিক পরাবিছ্যুৎগুণসম্পন্ন লিখিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়।'ম, রুবিডিয়াম ও 

সিজিযাম--এই পাঁচটি ধাতুকে ক্ষাবধাতু বলা হয়। এই ধাতু কয়টি সোজাস্থজি 
জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া তীক্ষক্ষীর উৎপন্ন করে; সেই জন্যই এই নামকরণ 

হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে, ক্টিক সোডা, কষ্টিক পটাস প্রস্ৃতি তীস্ষুক্ষার বিযোজিত 
করিয়াই এই ধাতুগুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই ধাতু কয়টির নিজেদের 
ভিতরে ও অনেক সাদৃশ্য আছে এব* উহাদিগকে এক-পরিবারভুক্ত বলিয়া ধরা যায়। 
পর্য্যায়-সারণীতেও ইহারা একই শ্রেণীতে স্থান পাইয়ছে। এই পাঁচটির মধ্যে 

সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের পরিমাণই পৃথিবীতে বেশী এবং ইহাদের কথাই এখানে 

আলোচিত হইবে । 

সোডিয়াম 
চিহ্ন, বি&। [পারমাণবিক গুরুত্ব, ২৩ । ত্রমান্ক ১১। 

১০৭-৯ । অত্যধিক সক্রিয়তার জন্য মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে সোডিয়াম পাওয় 

ধায় না। উহার যে সকল যৌগ পাওয়া যায় তাহাদের প্রধান কয়েকটির নাম 

উল্লেখ করা যাইতে পারে ৫ 
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(১) সোডিয়াম ক্লোরাইড, (খাগ্ভলবণ ), [5011 সমুদ্রের জলে এবং লবণের খনি হইতে 
ইহ প্রচুর পাওয়া যাষ। 

(২) সোডিয়াম নাইন্রেট, (চিলি-শোরা), বা051* চিলিব সমৃদ্র-উপকুলে ইহা পাওয়' যায় । 

(৩) সোডিয়াম কার্বনেট, ০5005 1 মাটি ও বালুকাব সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা থাকে । 

মিশরে ইহাকে ট্রোন। (0:09) ও ভারতে ইহাকে সাজিমাটি বলে । 

0) সোডিয়াম পাইরোবোরেট, (বোরাক্ম বা সোহাগা ), 85730 1 তিব্বত, হিমালয় 
অঞ্চল ও সিংহলে পাও! যায় । 

€) সৌডিয়াম-আ লুমিনিয়াম সিলিকেট বা সোডা-ফেল্ম্পার, 25451515051 ইহা! এক 
প্রকার খনিজ পাথর, বন্থ পাহাড়েই ইহাব সন্ধান পাঁওয়৷ যায়। 

৩৭২ । এসাডিল্সাস্ম শস্ভভিি-_পরাবিহ্যুৎবাহী মৌলসমূহের ভিতর 
সোডিয়াম অন্ততম, সুতরাং অক্সিজেন বা অন্যান্য অ-ধাতুর প্রতি উহার আসক্তিও 
সমধিক। এই কারণে উহার অক্সাইড বা অন্য কোন লবণকে উত্তপ্ত করিয়া কার্বন 

প্রভৃতি বিজারক সাহায্যে বিশ্লেষিত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তবে অসম্ভব নহে। 
২*১০০১+20 7 2 +300 

প্রায় সর্বত্রই আজকাল কাছনারের (0৪50761) প্রবর্তিত পদ্ধতি অঙগসারে 
কষ্টিকমোডার তডিৎ-বিশ্লেষণ ঘারা সোডিয়াম প্রস্তত করা হয়। অধুন! কোন 
কোন দেশে খাগ্চলবণের (৫01) তড়িত্-বিশ্লেষণ সাহায্যেও ধাতুটি উৎপাদন 

করা হইতেছে। 

১০০-১০ | শবছহ্বাল্ পনি (085186 720688৪) দুইটি তড়িৎ- 

বারের সাহায্যে গলিত সোডিয়াম ভাইড্রক্সাইডের ভিতব বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত 

করিলে উহ। বিশ্লেষিত হইয়া ক্যাথোডে সেডিযাম ও হাইড্রোজেন এবং আনোডে 

অক্সিজেন উৎপন্ন হয় । 29017 -2০+1154+ 05 

গলিত কষ্টিকসোড। বিছ্যুৎ-পরিবাহী এবং উহাতে টৈ৪+ আয়ন এবং ]োব- 

আয়ন থাকে । ভড়িত্প্রবাহ দিলে, এই আয়নগুলি তড়িৎ-দঘ্বারে গিয়া উহাদের 

আধান হইতে মুক্তি লাভ করে এবং নিম্নলিখিত উপায়ে ধিশ্লেষ্ণটি সংঘটিত হইয়া 
থাকে £-- 

ক্াাথোডে £ 1705 2 

আযাবোডে : 40 7--£2754000 20150 +005 

ক্যাথোডে : 21371426175 

আযানোভে : 4017-4০-40 -750+05 

অর্থাৎ ক্যাথোডে সোডিয়াম ও আনোডে 07 যৌগমূলক উৎপন্ন হয়। কিন্ত 

1০017 7 ৪+--017- 

1050 ০ ++ 077 
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0ঘ্ মূলকের কোন স্বাধীন সতত! নাই, স্থতরাং উহা জল ও অক্সিজেনে পরিণত 
হইয়া যায়। আামৌডে উৎপন্ন জল অতঃপর বিছ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষিত হইয়া 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। হাইডোজেন ক্যাথোড এবং অক্সিজেন 
আনোড হইতে পাওয়া যায়। 

গলিত কষ্টিকসোভার পরিবর্তে কষ্টিকসোভার জলীয় দ্রবণ হইতে তড়িৎ্-বিঙ্লেষণ 
দ্বারা সোডিয়াম পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ক্যাথোডে সোডিয়াম উৎপন্ন হওয়ামাত্র 

জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে উহ! পুনরায় কষ্টিকসোভাতে পরিণত হইয়া যাইবে। 
ঢালাই লোহার তৈয়ারী 

| 75 ছোট ছোট গোলাকার ট্যাঙ্কে 
চা রাঃ ্ | য় কবির বিলে 

লজ সম্পাদিত হয়। ট্যাঙ্কগুলির 
ব্যাস প্রায় দেড় ফিট এবং 

উচ্চতা ছুই ফিট । উহাতে তিন 
মণ কষটিকসোড। নেওয়া যাইতে 

পারে। কাষ্টকসোডা গলিত 

অবস্থায় রাখার জন্য ট্যাঞ্চের 

নীচে গ্যাস-দীপ জালিয়! উহাকে 

তাপিত করা হয়। ট্যাঙ্কটির 

নীচের অংশটি একটি প্রশস্ত 

নলের আকারে প্রসারিত। এই 

নলের ভিতর দিয়া একটি লোহার 

ক্যাথোড প্রায় ট্যাঙ্কের মধ্যস্থলে 
প্রবেশ করে চিত্র ৩৭ক)। 

চিত্র ৩৭ক-_ সোডিয়াম প্রস্তুতি ( কাছনার পদ্ধতি ) ক্যাথোডের উপরের অংশটুকু 

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত থাকে । গলিত কষ্টিকসোডা নীচের নলের ভিতরে গিয়া শীতল 

হইয়া জমিয়। যাওয়ার ফলে ক্যাথোডটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রাখার কোন 
অস্থবিধা হয় না । ক্যাথোডটিকে ঝেষ্টন করিয়া উহার কিছুদ্বরে একটি নিকেলের 

দৃঃ পাত উপর হইতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহা! আযানোডের কাজ করে। ট্যাক্ষের 
অন্তান্ত অংশ হইতে আনোড ও ক্যাথোড অবশ্যই অন্তরিত (1581550) অবস্থায় 

সপ 

২২ 

| 

১18 

বু 
২ 



সোডিয়াম «৫৮৫ 

থাকে । ক্যাথোডের অব্যবহিত উপরে একটি গোলাকার লৌহপাত্র থাকে। 
উহার নীচের দিকটা! খোলা, এবং উপরের দিকে গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য 
একটি নির্গমদ্বার আছে। এই পাত্রটর নিয়প্রান্ত হইতে একটি লোহার তারজালি 

ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তারজালিটি আনোড ও ক্যাথোডের মধ্যে অবস্থিত থাকে । 
উৎপন্ন সোডিয়াম যাহাতে আনোডের দ্রিকে বিস্তৃত না হয়, সেইজন্য, এই 
তারজালিটির প্রয়োজন। ইহা সোডিয়ামের বিস্তৃতিতে বাধা দেয়। সম্পূর্ণ 
ক্যাথোডটি এবং আনোডেরও অধিকাংশ গলিত কষ্টিকসোভাতে নিমজ্জিত থাকে । 
অতঃপর ক্যাথোড ও আানোডটি যথারীতি ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিম গলিত 
কষ্টিকসোডার ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়] হয় । 

সোডিয়াম গলিত অবস্থায় লোহার ক্যাথোডে উৎপন্ন হয় এবং কণ্টিকসৌড 

হইতে হাল্কা বলির! উপরের লোহার পাত্রে ভাসিয়া ওঠে। সোডিয়ামের সঙ্গে 

হাইড্রোজেনও উৎপন্ন হয় এবং উহা! সোডিয়ামের ভিতর দিয়! বুদ্বুদের আকারে 
উঠিতে থাকে এবং পাত্রটির উপরে নিগমদ্বার'দিষা বাহির হইয়া যায়। এইজন্য 

উৎপন্ন সোভিয়াম সর্বদাই হাইড্রোজেন গ্যাসে আবৃত থাকে । বাহিরের বাঁতাস 
দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার উহার কোন সম্ভাবন! থাকে না । যথেষ্ট পরিমাণ সৌভিয়াম 

সঞ্চিত হইলে, ঝাঝরা চাম্চের সাহায্যে উহা! তুলিয়! লইয়া কেরোসিনের ভিতরে 
রাখা হয়। আযনোড়ে অক্সিজেন উত্পন্ন হয় এবং একটি নিগগম-নলের ভিতর 

দিয়া উহা বাহির হইয়| যায়। 
বিশ্তদ্ধ কিকলোডার গলনাঙ্ক ৩১৮০ সেন্টি.। ভড়িৎ্-বিশ্লেষণের সময় গলিত 

কষ্টিকসোডার উষ্ণতা! ৩২৫০-৩৩০০ সেন্টি, রাখা হয়। কারণ উষ্ণতা আরও 

বেশী হইলে উৎপন্ন সোডিয়াম ধাতুটি কষ্টিকসোভাতে দ্রবীভূত হইয়। যায় এবং সেই 
ব্রবণ হইতে সোডিয়াম পৃথক কর] কষ্টসাধ্য । 

এই তড়িৎ-বিক্সেষণের জন্য প্রতিটি ট্যাক্কের আানোড.ও ক্যাথোডের ভিতর 
প্রায় ৫ ভোন্টের বিছ্যুতৎ-চাপ রাখিতে হয় এবং উপরোক্ত ট্যাঙ্কের জন্য মোটামুটি 
১২০০ আ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রয়োজন হয়। ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও 

সোডিয়াম তুল্যা্ক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, স্তরাং যে পরিমাণ বিছ্যুতৎ-শক্তি ইহাতে 

ব্যয় হয় তাহার অদ্ধাংশ মাত্র সোডিয়াম প্রস্তরতিতে প্রয়োজন । 

কাছনার পদ্ধতিতে সহজেই সোডিয়াম পাওয়] যায় এবং বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না। এই 
জগ্ই এই পদ্ধতিটির সমাদর হইয়াছে । কিন্ত ইহাব কতকগুলি অহ্ধিধাও আছে, ইহাতে যে 

বিদ্যুং-শক্তি ব্যয় হয় তাহার মাত্র শতকরা! ৫€* ভাগ সোডিয়াম প্রস্তুতিতে প্রয়োজন, অপবাংশ জল- 
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বিশ্লেষণের জন্য অপব্যয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কষ্টিকসোড। কীচামাল হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। 

উহা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় , সুতরাং 
কাঁচামালের মূলা অধিক হইয়া থাকে । এই কারণে বহুকাল যাবৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ" 
বিশ্লেষণ দ্বারা সোডিয়াম প্রস্তুতির প্রচেষ্টা চলিতেছে । সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্রচুব পরিমাণে 
প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং অত্ন্ত সস্তা । কিন্তু কয়েকটি বিশেষ অস্থবিধার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত 

এই প্রচেষ্ট। সার্থকতা লাভ করে নাই । 

(১) সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক ৮১৫০ সেন্ট, । সুতরাং উহাকে গলান বেশ কষ্টসাধ্য 
এবং ব্য়সাধ্য । (২) অধিক উন্*তায় গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড এব; বিক্রিয়াজাত সোডিয়াম 
এবং ক্লোরিণ_ ইহারা সকলেই পাত্র এবং ক্াখোড ইত্যর্দি আক্রমণ করে। (৩) উৎপন্ন 

সোডিয়ামের অধিকাংশ গলিত সোডিয়।ম ক্লোরাইডেব সহিত নিশিয়া কলয়েডে পরিণত হয়। সেই 

সোডিয়াম উদ্ধার করা ছুবহ । (৪) সোডিযামেব ক্ষ-টনাঙ্ক ৮৮৩০ সেন্টি,। এই জন্য ৮**০ সে্টিগ্রেডে 

উহার যথেষ্ট উদ্ধায়িতা পরিলক্ষিত হয়, এবং এই উষ্ণতায় অনেকটা সোভিয়াম বাম্পীভূত হইয়া যায়। 

এই শতান্দীর প্রথম দিকে ডাউনস্ (19০9) সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে 

সোডিয়াম প্রস্তুত করার একটি বিশেষ প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে 

আমেরিক1 ও জাশ্মেনীতে মোডিয়াম ধাতু প্রস্তুত করা হয। 

১০7৪৪ । ডান্ডন্স্ পনি (790709, 7%06688) 2- সোডিয়াম 

ক্লোরাইডের সহিত উহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ অনার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত 
কর। হয়। মিশ্রণটিকে একটি 

লোহার ট্যাঙ্কে প্রথমে তাপ- 

প্রয়েগে গলান হয়, পরে অবশ্য 

বিদ্যুতৎ্-প্রবাহের সাহাযোই 

উহাকে গলিত অবস্থার রাখা 

য|য। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের 

সহিত মিশ্রিত থাকার ফলে উহ 

৬০০০-৬২০০ সেন্টিগ্রেডেই 

বিগলিত হইয়া যায়। এইভাবে 

প্রায় ২০০০ ডিগ্রি উষ্ণতা কমিয়া 

যাওয়াতে শুধু সোডিয়াম 
ক্লোরাইড বিশ্লেষণের অস্থবিপা 

বহুলাংশে দুরীকৃত হয় । এই জন্যই, 
চিত্র ৩৭খ-_-সোভিয়াম প্রস্তুতি ডোউনস্ পদ্ধতি) সোডিয়াম প্রস্ততি সম্ভব হইয়াছে । 

] | | 
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ট্যাঙ্কের নীচ হইতে একটি প্রশস্ত গ্র্যাফাইট কার্ধন আনোড হিসাবে ভিতরে 

প্রবেশ করান থাকে। আযানোডটি বেষ্টন করিয়া উহা হইতে কিছু দূরে একটি 
বৃত্তাকার শক্ত লোহার পাত ক্যাথোড হিসাবে রাখা হয়। সমস্ত ক্যাখোডের 

উপর অংশটুকু একটি ঢাকনার সাহায্যে আবৃত থাকে৷ ক্যাথোডের উপর এই 
ঢাকনার ভিতরে উৎপন্ন সোডিয়াম পঞ্চিত হয় (চিত্র ৩৭খ)। আযানোঁডের ঠিক 
উপরে পর্সেলীন ব৷ অগ্রিসহ মৃত্তিকায় তৈয়ারী একটি বড় গণ্মুজারৃতি ঢাকনা থাকে । 

ইহার ভিতরে বিশ্লেষণজাত ক্লোরিণ সঞ্চিত হয় এবং উপরের একটি নল দিয়া বাহির 
হইয়া যায়। ক্যাথোভ ও আযানোডের মধ্যে একটি সরু তারজালি রাখা হয়, 
যাহাতে ক্যাথোডের নিকট হইতে সোডিয়াম সহজে আযানোডের দিকে না আসিতে 
পারে। তড়ি-ছার ছুইটি যথারীতি একটি ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া গলিত 

লবণের ভিতর বিদ্যুতৎ-প্রবাহ দেওয়! হয়। উপযুক্ত ব্ূপ বিদ্যুৎ চাপ রাখিলে 
এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকিলে, কেবল সোডিয়াম 
ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইবে । | 

20517514012 

1 ০০1 €1--6-5€ 

[ কাখোডে ] 01+01- 045 [আআনোডে ] 
অথাং 21011721254 015 

গলিত সোডিয়াম ধাতু ক্যাথোডের উপরের ঢাকনার নীচে সঞ্চিত হয়। যথেষ্ট 
পরিমাণ সোডিয়াম জড হইলে সেখান হইতে একটি সাইফন নলের সাহায্যে উহা 

বাহিরের একটি কেরোসিন-পুণ পাত্রে চলিয়| যায়। আানোডে যে ফ্লোরিণ 

উৎপন্ন হয়, উহ! পর্সেলীনের ঢাকনার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আনে । 

২০৭-৮। ০সাভিনামেক্র শ্রন্্র 20১) সোডিয়াম অত্যন্ত নরম, 
রূপার মত উজ্জল সাদা ধাতু । উহাকে একটি ছুরির ঘ্বারাই কাটা যায়। উহার 
ঘনত্ব ০৮৩৪, গলনাগ্ক ৯৮১ সেন্টি এবং স্মুটনাঙ্ক ৮৮৩০ সেন্টি। উহার বিদ্যুৎ- 
পরিবাহিত। যথেষ্ট । 

(২) সোডিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই অক্সিজেন, জর্লীয় বাষ্প, 
কার্বন-ডাই-অক্সাইভ প্রভৃতির সহিত ক্রিয়া করে। সেইজন্যই সাধাবণতঃ 

সোডিয়ামের উজ্জল সাদা রঙটি দেখা যায় না। সোডিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি বারা 

উহার বহির্ভাগ আবৃত থাকে + 4৪ + 0৭» 2550 



৫৮৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(৩) জলের সংস্পর্শে সোডিয়াম আসিলেই উহা! তৎক্ষণাৎ কষ্টিকসোভাতে 
পবিণত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 2৪+2ন*0-2%07 + চাও 

সুতরাং সোডিয়ামকে জল ও বায়ু. হইতে পৃথক রাখা প্রয়োজন । এই কারণেই 
উহাকে কেরোসিনের ভিতর রাখা হয়। 

(8) উত্তপ্ত নোডিয়াম অক্সিজেন গ্যাসে উজ্জল সোনালী আলো সহকারে জ্বলে 

এবং সোভিয়াম অক্সাইভ্ ও পার-অক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। 
4৪ +0-2াব5509 2ব৪+০5- িও505 
(৫) ক্লোরিণের' সংস্পর্শে আসিলেও সোডিয়াম প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং 

সোডিয়াম ক্লোরাইভ উৎপন্ন হয়। 213৪ + 015 -2501 

অন্ান্ত হ্ালোজেন এবং অনেক অ-ধাতুর সহিতও সোডিয়াম সোজাস্থজি 

যুক্ত হয়। 
(৬) হাইড্রোজেন গ্যাসে সোডিয়াম উত্তপ্ত করিলে সোডিয়াম হাইড়াইড পাওয়া 

যায়। 2৪ +72-22া 

(৭) উত্তপ্ত বা জলস্ত সোডিয়াম কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইীন্্রক অক্সাইড 
প্রভৃতিকে বিযোজিত করিযা দেয়। 

434 3004 _ 2৪2০০৪+০ 2 ০0+ ধিক» 28207 ও 

(৮) উত্তপ্ত সোভিয়ামের উপর দিয়া শুঞ্ধ আমোনিয়! গ্যাস প্রবাহিত করিয়া 
সোডা-আ্যামাইড পাওয়া যায় । 

2175 4+ 212 লন 22 24115 

(৯) আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লোডিয়াম উহাদের হাইড্রোজেন 

প্রতিস্থাপিত করিয়া! থকে এবং লবণের উৎপত্তি করে £__ 

2701+22% 7 2201 4+175 

208 +2থ 2 0৪+ এ ইত্যাদি 

সোভিয়ামের ব্যবহার 8_ সোডিয়াম পার-অক্সইড, সোডিয়াম সায়নাইভ প্রভৃতি 
প্রপ্তত কবিতে সোডিয়াম ধাতুর প্রয়োজন হয়। কোন কোন কৃত্রিম রবাব উৎপাদনেও সোডিয়াম 
দরকার । $জবজীতীয় যৌগ-পদার্থের বিশ্লেষণে সোডিয়াম বাবহৃত হয়। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম 
একত্র মিশ্রিত করিলে ঘে ধাতুসংকর পাওয়। ঘায় উহা অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণতাতেও তরল থাকে 
বলিয়া থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয়। সোডিয়ামের পাঁবদসংকব (29791£511) জল বা কোহলের 

সহিত মিশ্রিত করিলে জীয়মান হাইড্রোজেন পাওয়! যাইতে পাবে, কৃতরাং বিজারক হিসাবে উহা! 
বাবহৃত হয়। 
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১০৭-৬। শ্রাক্ডুলসহকদ্ল (811058)__অনেক সময় একাধিক ধাতু 

বিগলিত অবস্থায় মিশ্রিত করিয়। শীতল করিলে একটি সমসত্ব কঠিন পদার্থ পাওয়া 
যায়। ধাতুর এইক্সপ মিশ্রণকে ধাতুসংকর বলে । যথা £-__তামা এবং টিন গলাইয়া 
মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা করিলে কাস পাওয়া যায়। সেইরূপ তামা ও দস্তার মিশ্রণে 
পিতল প্রস্তুত হয়। কাসা, পিতল-_এইসব ধাতুসংকর। কোন কোন ক্ষেত্রে 
সমসত্ব মিশ্রণের ধাতু দুইটির ভিতর অস্থায়ী কোন যৌগের উদ্ভবও হইতে পারে। 
বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য নানারকম ধাতৃসংকর প্রস্তুত করা হয়। কারণ ধাতুসংকরের 

রউ ও অন্যান্য অনেক ধন উহাদের উপাদানগুলির ধন্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। 

যেমন, কাচঠিন্য, প্রসাধ্যতা, নমনীয়তা প্রভৃতি বৃদ্ধি করার জন্য লোহার সহিত 
ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি অনেক রকম ধাতু মিশ্রিত করা হয়। অবশ্য সব 
সময়েই যে কোন দুইটি গলিত ধাতু মিশাইলে ধাতুসংকর পাওয়| যাইবে, তাহা 
নহে। যেমন, গলিত সীসার সহিত গলিত দস্তা মিশাইলেও ঠাণ্ডা করার সঙ্গে সঙ্গে 

উহ্ারা পৃথক পৃথক ঘনীভূত হয়। খুবই স্বল্প পরিমাণ দস্তা সীসাতে দ্রবীভূত 

থাকে। 

পারদের ভিতর প্লাটিনাম জাতীয় ব্যতীত অন্যান্য সমু ধাতুই প্রায় দ্রবীভূত 

হইয়| থাকে । পারদের সহিত অন্য ধাতুর সংকরকে সচরাচর পারদসংকর বলা 
হয়। ইংরেজীতে ইহাদের নামই আামালগাম। 

সোডিয়ামের যৌগসমূহ 
সোডিয়ামের দুইটি অক্সাইড আছে- সোডিয়াম মনোক্সাইড ও সোভিয়াম-ডাই- 

অক্সাইড | 

২৩৭৭ ৫সাভিল্াহম মন্দোন্উইডঃ ৪0 2 ১৮০৭ সেট্িগ্রেড 
উষ্ণতায় তাপিত সোডিয়ামের উপর দিয়া নিয়ন্ত্রিত এবং অনতিরিক্ত অক্সিজেন 

গ্যাস পরিচালনা করিলে উহা! হইতে সাদ! সোডিয়াম মনোজাইভ চূর্ণ পাওয়া যায়। 
4০+ 09297 2890) 

সোডিয়াম ধনোল্সাইড তীব্র ক্ষারগুণসম্পন্ন এবং জলের সংস্পর্শে আদিলেই 

উহ তীক্ষ-ক্ষার কিকসোভাতে পরিণত হয়। 

950 -+ 700 -2890 
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২৩৭-৮। এসাড়িস্সাম সাল্স-ন্সাইডঃ ৪৩022 অতিরিক্ত 

বাযুপ্রবাহে ছোট ছোট আযালুমিনিয়ামের ডিসে করিয়া সোডিয়াম একটি চুল্পীর 
ভিতরে প্রায় ৩৮০৭৪০০০ সেন্টিগ্রেডে তাপিত করা হয়। সোডিয়াম জবলিয়! উঠে 

এবং সোডিয়াম পাব্র-অক্মাইডে পরিণত হয়। 2+ 05» টি৪৪05 

সোডিয়াম পার-অল্সাইড ঈষৎ হরিদ্রাভ একটি কঠিন অনিয়তাকার পদার্থ । 

শুফ বাতাসে উহার কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে ই উহা 
বিষোজিত হইক্স। যায়। জলের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে, উষ্ণতা কম থাকিলে হাইড্রো- 
জেন পার-অক্মাইড “উৎপন্ন হয়, কিন্ত অধিকতর উষ্ণতায় অক্িজেন ও কষ্টিকসোডা' 

পাওয়া যায় £-- 

[9505 +21350 72507 + 70505 (কম উষ্ণতায়) 

2]95052+ 2750 -4াব&017+ 05 (অধিক উষ্ণতায়) 

আযাসিডের সঙ্গেও অন্থবপ বিক্রিয়া হইয়া থাকে £-_ 
০205 +115404- ত&550)+ + [505 

সোডিয়াম পার-অঝ্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড যুক্ত হইয়া সোভিয়াম 
সালফেটে পরিণত হয়। 502 + ৪505 » ৯২০ 

ব্যবহার-__হাইফেজেন পাব-অক্সাইড এবং স্বল্প পবিমাণ অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে সৌডিয়াম 
পার-মক্লাইড ব্যবঙ্গত হয়। বিরগ্রক হিলাবে, জীরক হিসাবে এবং কোন কোন রাসায়নিক 

বিশ্লেষণে সোডিয়াম পার-অল্সাইড ব্যবত হ্য। 

১০৭-৯। ৫সাভিস্লা্ম হাইক্র্সীইড, কুপ্ডিকলোড্? 
৪0772 নানাবকম রাসায়নিক শিল্গে ইহাব প্রযোজ্জন হয় বলিয়া প্রত্যেক দেশেই 
প্রচুর পরিমাণে ইহা প্রস্তুত কর! হয় । ইহার প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি আছে। 

১৩৭-৮০। জ্ণাল্লীকল্র। সছ্দভি (08596018106 700888১-- 

অতিরিক্ত পরিমাণ চুণের সহিত সোডা অর্থাৎ সোভিয়াম কার্বনেট গরম করিলে 

কষ্টিকসোডা পাওয়া যায়। সোডা একটি মৃছু ক্ষার, কিন্তু সোডিয়াম হাইডুক্সাই' 
অত্যন্ত বিদাহী তীক্ষ ক্ষার। মৃদু ক্ষার এইরূপ তীক্ষ ক্ষারে পরিণত হয় বলিয়া 

এই পদ্ধতিটিকে “ক্ষারীকরণ” বল! হয়। 

বক50059+08001)৪-21৪0ল + 08008 

একটি লোহার চতুষোণ ট্যাঙ্কে সোভার লঘুদ্রবণ (২০%) লওয়! হয়। একটি 
তারজালির বাক্সে কলিচুণ ভরিয়া, বাক্সটি সোভার ভ্রবণে নিমজ্জিত করিয়1 রাখা 



৫৯১ 

হয়। চুণ জলের সহিত মিশিয়া ফুটিতে থাকে । যন্ত্রচালিত আলোড়ক 
সাহায্যে ফুটান চুণ (51215 16) সোডার দ্রবণের সহিত উত্তমরূপে মিশান 
হয়। বিক্রিয়াটি সহজে নিশ্পন্ন 
করার জন্ত প্রয়োজনাহ্ুৰপ ষ্টীম 
ট্যান্কের ভিতর পরিচালিত করা 

হয়, যাহাতে দ্রবণের উষ্ণতা 

মোটামুটি ৮০০৯০ স্ন্টি 
থাকে [চিত্র ৩৭গ]। উৎপন্ন 

ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে 

অব্রবণীর, কিন্তু কষ্টিকসোড। 

অত্যন্ত দ্রবণীর়। বিক্রিধাশেষে 

ক্যালসিয়াম কানেট থিতাইয়া যায় এবং উপর হইতে কষ্টিকসোভার লঘু দ্রবণ 
আত্াবণ করিয়। লওয়া হয়। অতঃপর অন্গপ্রেষপাতন সাহায্যে উহার জলীর অংশ 

যথাসম্ভব বাদ্পীভূত করিমা দেওয়া হয। দ্রবণে খন কষ্টিকসোডার পরিমাণ 
শতকরা ৫০ ভগ হয় তখন উহাকে উন্মুক্ত লোহার কড়াইতে উত্তপ্ত করিয়া বিশু 
কর! হয় এবং গলিত কষ্টিকসোডাকে যষ্টির আকারে ঢালাই কর] হয়। উপজাত 

দ্রব্য হিসাবে যে ক্যালসিয়াম কীঁবনেট পাওয়া ষায়, উহাকে চুল্লীতে ভম্মাভূত 
করিয়। ক্যালসিয়াম অক্সাইভ খা চুণ পাওয়] যায়। এই চুণ পুনরায় ক্ষারীকরণে 
ব্যবহৃত হয়। (০0০03 _ 0০40) (505 

চিত্র ৩৭গ--ক্ষারীকবণ পদ্ধতিতে কষ্টিকসোডা 

এই পদ্ধতিতে যে কষ্টিকলোড। পাওয়া যায়, উহা -খুব বিশুদ্ধ নহে। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে 
কষ্টিকসোডা প্রস্তুত কবিতে হইলে কাচামাল ঠিসাবে মোটামুটি বিশুদ্ধ সোডার প্রয়োজন। উহা 

প্রকৃতিতে খুব বেশী পাওয়া! সম্ভব নয়, প্রস্তুত করিয়। লইতে হয়, সুতরাং কাচাম।লের ষুল্য অধিক | 
এই সকল করণে বন্বমানে সহজলভ্য মৌডিয়াম ক্লোরাইডের তিড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা কষ্টিকনোড। 

উৎপাদন করাব পদ্ধতিই প্রচলিত। 

২০৭৯৯ ।  ভড়িশু-বিলোক্। সন্ধি (816০০156০ 

[99688৪)- সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ্-বিশ্লেষণে ক্যাথোডে 
সোডিয়াম উৎপন্ন হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উহা! জলের সহিত ক্রিয়া করে এবং 

হাইড্রোজেন ও কষ্টিকসোভীতে পরিণত হয়। আনোডে অবশ্য ক্লোরিণ উৎসারিত 

হয়। 1901- 12++01- 
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ক্যাথোডে 2-- আনোডে 2. 

1০1+7- 2 (1---6€-501 

21217207220 7475 (0০170155015 

অর্থাৎ 23201121750 _220777+77+ 015 

তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির ইহাই মুলকথা। কিন্তু সাধারণতঃ এই বিশ্লেষণটি 
করিতে গেলে উৎপন্ন ক্লোরিণ কষ্টিকসোভার সহিত খানিকট] বিক্রিয়া করে এবং 
উহার কতকাংশ হাইপোক্লোরাইট বা ক্লোরেট লবণে পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে 
কষ্টিকসোডার অপচয় ঘটে এবং বিশুদ্ধ ক্ষার পাওয়া যায় না । যাহাতে উৎপন্ন 
ক্লোরিণ কষ্টিকসোভার সংস্পর্শে না আসিতে পারে সেইজন্ত পৃথক প্রকোষ্ঠে উহাদের 
উৎপাদন করার ব্যবস্থা কর] হয়। কষ্টিকসোভা উৎপাঁদনে সাধারণতঃ দুই প্রকারের 
বৈদ্যুতিক সেল (০০11) ব্যবহৃত হইয়। থাকে :₹_-0১) পারদ সেল; (২) মধ্যাবরক 
(0015010290) সেল । ছুই রকমের সেলেই ক্লোরিণ হইতে পৃথকভাবে কষ্টিক- 

সোডা উৎপন্ন করার ব্যবস্থা থাকে । নানারকমের পারদ সেল ও মধ্যাবরক 

সেলের প্রচলন আছে, তন্মধ্যে ছুই একটির বিময় এখানে বিবৃত করা হইল । 

২০৭-৯২,। শীল্ল্ক ০ক্ন ঃ কাছ াল্প-০কল্্নাল্ল সদ্ভি 

(0890)9.-106117)97 96118) এই পদ্ধতিতে শ্লেটের তৈয়ারী প্রশত্ত কিন্ত 

অপেক্ষাকৃত অগভীর ট্যাঙ্কে সোডিয়াম ক্লৌরাইড দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেব্ণ কর] হয়। 
ট্যান্কের আয়তন মোটামুটি ৬৯৪ এবং উচ্চতা ৬" ইঞ্চি। ট্যান্কেব মেঝেটি 

শিস াটিজ 

৫৫৫4 -৫4 
ছেরে টিউন 7 

চিত্র ৩৭ঘ-_-কাছ-নার-কেল্নার সেল 

প্রায় ১" ইঞ্চি পুর পারদ ছারা আবৃত থাকে । প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ক ছুইটি ঞ্সেটের 

প্রাচীর দ্বারা তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে । এই প্রাচীর দুইটি কিন্তু মেঝে 

পর্যযস্ত পৌছায় না, মেঝে হইতে প্রায় ১" ইঞ্চি উপরে পারদের মধ্যে নিমজ্জিত 

থাকে। ফলে অনায়াসেই পারদ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল 
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করিতে পারে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠ ছুইটিতে পারদের উপরে সোডিয়াম ক্লোরাইড 
দ্রবণ অথবা লবণোদক (3176) লওয়া হয়। মৃধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠে জল থাকে । 

কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড বাহিরের প্রকোষ্ঠের লবণোদকে নিমজ্জিত রাখিয়া 
আানোড বূপে ব্যবহার করা হয়। ক্যাথোড হিসাবে কয়েকটি লৌহ-ফলক 
মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠের জলে উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত ট্যাঙ্কটি 
অবশ্তই আবৃত রাখ! হয় এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই উপরের দিকে গ্যাস বাহির 

হইয়া যাওয়ার জন্য নির্গমনল থাকে। ট্যান্কের নীচে এক প্রান্তে একটি 
অসমকেন্জ্রী চাক। লাগান থাকে । উহার সাহায্যে এই প্রাস্তটি ধীরে ধীরে 
উচু ও নীচু করা যায়। ইহাতে এক প্রকোষ্ঠের পারদ অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল 
করিতে পারে, কিন্ত জল ব। লবণোদক উহাদের প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে 

পারে না (চিত্র ৩৭ঘ)। 

গ্র্যাকাইট আানোড ও লোহার ক্যাথোড যথারীতি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত 
করিয়। দিলে দুবণের ভিতর দিষ বিদ্যুত্প্রবাহ চলিতে থাকে । ব্যাটারী হইতে 

ষ্ট্যাফাইট তড়িৎ্-দ্বার সাহায্যে বিদ্যুত প্রবাহ বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। 

লবণোদকের ভিতর দিয়া উহা মেঝের পারদে উপনীত হয়। পারদ বাহিয়া 
বিছ্যুতৎ্তরঙ্গ মধ্যপ্রকোষ্ঠের জলে সঞ্চারিত হয় এবং পরিশেষে লোহার ক্যাথোতের 

সাহায্যে ব্যাটারীতে ফিরিয়া যায়। বস্ততঃ প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠই একটি বৈদ্যতিক 
সেলের কাজ করে। বাহিরের প্রকোষ্ঠগুলিতে গ্র্যাফাইট অআানোড ও পারদ 

ক্যাথাোড এবং মধ্যপ্রকোষ্ঠে পারদই আনোড ও লোহা ক্যাথোড। বিদ্যুৎ 
পরিচালনার ফলে বহিঃপ্রকোষ্ঠের লবণ বিশ্লেষিত হইয়া গ্র্যাফাইটে ক্লোরিণ 
ও পারদে সোডিয়াম উৎপন্ন হয়। ক্লোরিণ নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া! যায়। 
উৎপন্ন সোডিয়াম পারদের সহিত মিশিয়1 পারদ-সংকরের স্থষ্টি করে। নীচের 

চাকাটি ঘোরানোর ফলে সমস্ত ট্যান্কটি একবার উচু ও একবার নীচু হইয়া ছুলিতে 
থাকে । ফলে পারদ-সংকর বাহিরের প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যপ্রকোষ্ঠে চলিয়। আনে । 

' এখানে জলের সংস্পর্শে আসিয়া সোডিয়াম কষ্টিকসোডা ও হাইড্রোজেন' উৎপাদন 
করে। হাইড্রোজেন লোহার কযাথোভে নির্গত হয় ও উপরের নল দিয়! বাহিরে 

যাইতে পারে। যখন বিক্রিয়ার ফলে মধ্যপ্রকোষ্ঠের জল প্রায় শতকরা ২০ ভাগ 
কষ্টিকসোভ। দ্রবণে পরিণত হয়, তখন উহাকে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া 

লওয়া হয়। মধ্যগ্রকোষ্ঠ হইতে কষ্টিকসোডার লঘুদ্রবণটি বাহির করিয়া লইয়। 
৩৮ 
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লোহার কড়াইতে গাঢ় করিয়া শুকাইয়৷ কঠিন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে পরিণত 

করা হয়। 

সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ সচরাচর মধ্য প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়! পরিচালিত কর! হয় না। মধ্যপ্রকোষ্ঠের 
পার এইজন্য একটি রৌধ-কুগুলীর (0২515621109 ০০11) ভিতর দিয়! ব্যাটারীর অপর! প্রান্তের 

সহিত যুক্ত কর! ধাকে। ফলে, বহিঃগ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর বিছ্বাৎ-প্রবাহটি দুইভাগে বিভক্ত 

হইয়া ধায় এবং উহার অধিকাংশ জলের ভিতর দিয়] যাঁয় কিন্তু অপরাংশ রোধ-কুগুলীর ভিতর 

দিয়া ব্যাটারীতে ফিরিয়া আসে। এই সতর্কতী না লইলে থানিকট। পারদ মধ্যপ্রকোষ্ঠে আয়নিত 
হইয়] যাওয়ার সম্ভাবন। থাকে। এই অপচয় প্রতিরোধ কব! অবশ্ঠ প্রয়োজন, কারণ পারদ 
যথেষ্ট দামী । 

উপরোক্ত বিছ্যুং-বিশ্লেষণে বিছ্বাতৎ-চীপের পরিমণ প্রায় ৪১-৪'৩ ভোট এবং প্রতি বর্গ. 
ডেসিমিটারে প্রায় ১৬ আযাম্পিয়ার বিদ্যুৎং-প্রবাহ পরিচালিত কবা৷ প্রয়োজন । বিদ্ং-প্রবাহের প্রকৃত 
বিশ্লেষণ-ক্ষমতা। (6680120%) প্রায় শতকরা! ৯, ভাগ। 

২০৭-৮১০। স্এ্রগালল্রন্ক জি] €ভ্ভার্সঁ ৫ ঘ্বে০:০৪ 
6811) সব মধ্যাবরক সেলেই ক্যাথোড ও আনোডের মধ্যে একটি সচ্ছি্র পর্দা বা 

আচ্ছাদন থাকে এবং ফলত; সেলটি ক্যাথোড ও আযানোড এই দুই প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবরকটি এমনভাবে তৈয়ারী যে উহার ভিতর দিয়া ভ্রবধ 
অনায়াসেই চলাচল করিতে পারে এবং বিছ্যুৎ্পপ্রবাহও অতিক্রম করিতে পারে । 

ভোর্স সেলে ঢালাই লোহার তৈয়ারী একটি গোলাকার ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। 
উহার ব্যাস প্রায় ২৬" ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৪০" ইঞ্চি। ২" ইঞ্চি পুরু এবং ৩৬" ইঞ্চি 

লম্ব। ২৪টি গ্র্যাফাইটের দণ্ড এই সেলে আানোডরূপে ব্যবস্বত হয়। এই দগুগুলি 
বৃত্তাকারে একটি তামার রিংএ আটকান থাকে এবং ট্যাঙ্কের ঢাকৃনির সহিত 

উহার যধ্যস্থলে জ্তু দিয়া আটিয়া দেওয়া হয়। মধ্যস্থিত এই আযানোডশ্রেণীর 

অনতিদুরে এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া একটি লোহার পাত ক্যাথোডরূপে রাখা 
হয়। এই ক্যাথোভে অনেক বড় বড় ছিদ্র থাকে যাহাতে লবণের দ্রবণ উহা! 

অতিক্রম করিতে পারে । ক্যাখোডের ঠিক অভ্যন্তরে এবং উহার গায়ে সংলগ্ন 

অবস্থায় সিমেন্ট ও আযাসবেসটোসের তৈয়ারী একটি আবরক থাকে [ চিত্র ৩৭৪ ]1- 
ক্যাথোড ও আযাঁনোডকে অবশ্থই ট্যাঙ্ক হইতে "অন্তরিত' করিয়া রাখ! হয়। 

আবরকের ভিতরের দিকে আযানোড থাকে, উহাই আানোড-প্রকোষ্ঠ, এবং উহার 
বাহিরে ক্যাথোড ও ট্যাঙ্কের প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশই ক্যাথোড-প্রকে। 

ুইটি প্রকোষ্ঠেই উপরের দিকে গ্যাস নির্গমের পথ থাকে । আ্যানোড-প্রকোষ্ 
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প্রাঁয় সম্পূর্ণরূপে লবণোদকে ভরিয়া লওয়া হয়। এই ভ্রবণ ধীরে ধীরে আবরক 
ও ক্যাথোড অতিক্রম করিয়া বাহিরের প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হইতে থাকে । আযানোড- 

প্রকোষ্ঠে সর্বদাই লবণোদক ফোটা ফোটা করিয়া দেওয়া হইতে থাকে যাহাতে 
প্রকোষ্টের দ্রবণের পরিমাণ সর্বদাই একরকম থাকে। 

'ক্যাথোড ও আনোড ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দ্রিলে মেলের ভিতর 

দিয়া বিদ্যুতৎপ্রবাহ পরিচালিত হয়। ইহাতে অপরাবিদ্যুত্ধন্মশ ক্লোরিণ গ্র্যাফাইট 
আানোডে উৎপন্ন হয় এবং উপরের নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। পরাবিদ্যুৎধন্ম 

সোডিয়াম আয়ন বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। উহা! আবরক অতিক্রম করিয়! 
গিয়া ক্যাথাডে আধানমুক্ত হয় 

এবং সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয়। 

উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 

সোডিয়াম জলের সহিত বিক্রিয়। 

করিয়া কষ্টিকসোডা ও হাইড্রো- 
জনে পরিণত হয়। সর্বদাই 
লবণের দ্রবণ আনেড হইতে টু 

ক্যাথোভ প্রকোষ্ঠের দিকে | পর তি চারি 
প্রবাহিত হয়, সেই জন্য উৎপন্ন 
কষ্টিকসোডার দ্রবণ আর 

আানোড-প্রকোষ্ঠে যাওয়ার স্বযোগ পায় না। লবণের দ্রবণের সহিত কাষ্টকসোডা 

মিশ্রিত হইয়। ক্যাথোড-প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এই ভ্রবণে কষ্টিকসোভার পরিমাণ 

শতকরা ১১-১২ ভাগ হইলে, দ্রব্ণটি ট্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া লওয়। হ্য়। 

অতঃপর এই মিশ্র দ্রবণকে শৃন্তচাপে গাঢ় করা হয়। ফলে, সোডিয়াম ক্লোরাইড 
কেলাসিত হইয়া যায়। তৎপর সোডিয়াম ক্লোরাইছ ছাকিয়৷ সরাইযা লওয়া হয় 

এবং ভ্রবণটিকে লোহার কড়াইতে বিশ্তু্ক করা ইয়। এইরূপে এসাডিয়াম 
হাইড্রক্সাইভ প্রস্তুত হয়। 

তোর্স সেলে মোটামুটি ৩'৫ ভোণ্ট বিছ্বাৎ-চাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্রতি ঘন ডেসিমিটারে 
৭ আযম্পিয়ার বিছাৎ- প্রবাহের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতির বিশ্লেষণে বিদ্যুৎশক্তির কার্য্যকান্িতা 

গড়ে শতকরা *৬ ভাগ । 

_ জোডিস্মাম হাইড্রক্সাইডের ব্যবহার- নানারকম শিল্পে কষ্টিকসোঁডার প্রয়োজন 
হয় ৫১) লাবান ওল্ততি, (২) কাগজ প্রস্তুতি, (৩) সোডিয়াম ধাতু উৎপাদন, (৪) কৃঙ্জিম 

২১১১১১১১২৯৯ ০৬৯৬ 

চিত্র «৭৪-_ভোর্দ সেল 
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সিক্ষ উৎপাদন, €) পেট্রোলিয়াম পরিষরণ প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিকারক 

হিসাবেও ল্যাবরেটরীতে ইহার প্রয়োজন হয়। 

সোডিয়াম হ্াইডুক্সাইডের ধর্্ম-_সোডিয়াম াই্াই একটি 
সাদ। উদ্গ্রাহী কঠিন পদার্থ। ইহার ঘনত্ব ২'১৩, গলনাস্ক ৩১৮০। ইহ! জলে 

অত্যন্ত ভ্রবণীয়, কোহলেও ইহার যথেষ্ট দ্রাব্যতা আছে। ইহ] একটি তীক্ষ ক্ষার 

এবং শরীরের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে উহ। দাহ এবং ক্ষতের স্থটি করে। তীক্ষু 

ক্ষার বলিয়! উহ! জলীয় দ্রবণে ব৪+ এবং 0.7- আয়নে বিয়োজিত হইয়া! থাকে । 

আগ্নিক অক্সাইভ বা আাসিডের সহিত উহা বিক্রিয়া করিয়া জল ও লবণ উৎপন্ন, 
করে। 

(১) ব৪0ল -ধ++০ল্ল- 
(২) ৪০0 + লু01-০01+ 750 
(20৮7 +009- ি2৪০০৪+ ল৪0. 

জিঙ্ক, আলুমিনিয়াম, প্রস্তুতি ধাতু কষ্টিকসোড।র গাঢ় দ্রবণ হইতে হাইড্রোজেন 
উৎপাদন করে :-_ 
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শ্বেত ফসফরাস ও গাঢ় কাষ্টিকসোডা একত্র ফুটাইলে ফসফিন গ্যাস উৎপন্ন 
হয়। ক্লোরিণ ও কষ্টিকসোডার ক্রিয়ার ফলে ক্লোরেট ও হাইপো-ক্লোরতিট প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। 

২০-৯৪। ৫সাভিজ্সাহম ক্োন্রাইড, শখাচ্যলঃ ৪01 

প্রকৃতিতে প্রচুর সোভিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সমুদ্রজলে গড়ে *তকরা 
প্রায় ২৮ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে । ইহা ছাড়া লবণের খনিতেও প্রচুর 
সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় লবণ হুদ বা উপসাগর বিশ্তু 

হইয়া গিয়া প্রধানতঃ লবণের শপে পরিণত হইয়! গিয়াছে । এই কল স্থান হইতে 

প্রচুর থাছলবণ পাওয়া ষায়। গ্যালিসিয়ায় ১২০০ ফিট পুরু এবং ১০০০০ স্কোয়ার 
মাইল ব্যাপী একটি খাগ্ভলবণ-শুঁপ আছে। 

ভারতবর্ষে অধিকাংশ খাগ্ভলবণই সমুদ্রজল হইতে তৈয়ারী করা হয়। খেওড়া 
ও কলাবাগের লবণখনি হইতেও লবণ সংগৃহীত হয়। রাজপুতানার সম্বর হদের 
লবণও ব্যবহৃত হয়। 

4? 
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সোভিয়াম ৫৯৭ 

খাগ্যলবণ গ্রস্ততি-_ভারতবর্ষ, চীন, ক্যালিফোিয়া প্রভৃতি গ্রীক্মপ্রধান দেশে 
প্রধানতঃ সমুদ্রজল হইতেই থাগ্যলবণ উৎপাদন করা হয়। অগভীর কিস্ত খুব প্রকাণ্ড 

ট্যাঙ্কে সমুদ্রজল রাখিয়া দেওয়া হয়। সুর্ধ্কিরণের তাপে উহার জল বাদ্পীভূত 
হইয়া যাইতে থাকে এবং দবণটি যখন যথেষ্ট গাঢ় হয় তখন উহা! হইতে সোডিয়াম 
ক্লোরাইড কেলাসিত হয়। ইহাঁ সংগ্রহ করিয়! খাছ্যলবণরূপে ব্যবহত হয়। 
থাগ্চলবণ সংগ্রহ করার পর যে শেষদ্রব পড়িয়া থকে তাহাকে “বিটার্ণ” (9518) 

বলে এবং উহা হইতে ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতি পাঁওয়া সম্ভব । 

শীতপ্রধান, বিশেষতঃ হিমমগ্ুলের নিকটস্থ, দেশে ৃর্য্যকিরণের প্রাচুধ্য ও 

তীব্রতা কম, সুতরাং সমুদ্রজল স্ধ্যতাপে গাঢ় করা স্থকঠিন। এইজন্য এই সকল 

দেশে আজকাল সমুদ্রজলকে শীতলীরুত করিয়া উহাকে আংশিকভাবে কঠিন 
বরফে পরিণত করা হয় এবং এই বরফ পৃথক করিয়া লইয়া সমুদ্রজল গাঢ় কর! 
হয়। এই ভাবে সম্পৃক্ত হইলে সমুদ্রঙ্গল হইতে খাছ্লবণ কেলাসিত হয়। 

যে সমস্ত খনিতে মাটির নীচে খাগ্চলবণ আছে, সেখানে পাম্পের সাহায্যে শীচে 

ভুল লইয়া গিয়া উহাকে দ্রবীতূত করিয়া উপরে আনা হয় এবং সেই দ্রবণ হইতে 
খাগ্ধলবণ কেলাসিত করিয়। লওয়। হয়। 

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্ররস্তাতি-__বিশুদ্ধ অবস্থায় সোডিয়াম 
ক্লোরাইড পাইতে হইলে সাপারণ খাগ্লবণের গাঁ জলীয় ভ্রবণে হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড গ্যাস পরিচালিত করা হয়। ইহাতে বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্টিক 

কেলাসিত হইয়া আসে । এই স্ফটিকসমূহ পরিস্রুত করিয়া লইয়! বিশু করিলেই 
বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 

সোভিয়াম ক্লোরাইডের ধর্ম ও ব্যবহার- বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড 

স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্ষটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। সাধারণ 
থাগ্লবণ বাতাসে রাখিয়া দিলে উহ! বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করিয়৷ গলিয়া যায়। 

কিন্তু সোডিযাম ক্লোরাইড বস্ততঃ উদ্দগ্রাহী নয়। খাছ্লবণে সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের সহিত কিছু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড থাকে, সেইজন্াই 
উহা জল আকর্ষণ করিয়া গলিতে থাকে । 

সোডিয়াম ক্লৌরাইভ গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে 

সোডিয়াম সালফেট ও হাইড্রোক্লোরিক আসিভ পাওয়া যায়। 
৪১০ + 22001727014 রি ০৪50)+ 
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অন্ঠান্ত দ্রবণীয় ক্লোরাইডের মত, সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ও সিলভার 

নাইট্রেটের সহিত মিশ্রিত করিলে সিলভার ক্লোরাইডের শ্বেত অধঃক্ষেপ দিয়া 
থাকে। | 

4৯810)5 + ৪01-4১501+ 2৪208 | 

নানা কারণে সোডিয়াম ক্লোরাইভের চাহিদা খুব বেশী। খাগ্যলবণ হিসাবেই 
উহ! প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া সোডিয়াম, কঠিকসোভা, 
সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক আসিভ, ক্লোরিণ 

প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড অবশ্ত 

প্রয়োজনীয়। মাটির বাসনের উপর চিকণলেপ দিতেও সোডিয়াম ক্লোরাইভ 
ব্যবহার করা হয়। 

২০৭৯৮ ৫সাভিল্সাহ্ম মাইন্রেউ। ঘঞাঘ0৪ (শোরা )-- 
চিলির সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়। যায়। ইহার 
আর একটি নাম “ক্যালিচী” (৩৪11975)। এই প্রাকৃতিক শোর ব| সোডিয়াম 

নাইট্রেটের সহিত অল্প পরিমাণ সোডিয়ম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও 
কিঞ্চিৎ সোডিয়াম আয়োডেট মিশ্রিত থাকে । 

ফুটস্ত জলে শোর! দ্রবীভূত করিয়া মাটি, বালু ও অন্ান্ত অদ্রাব্য পদার্থ গুলি 

কিয়! লওয়! হ্য। ধীরে ধীরে দ্রবণটি শীতল করিলে সোডিয়াম নাইট্রেট 
কেলামিত হয়। সোডিয়াম আয়েডেট প্রভৃতি শেষদ্রবের ভিতর থাকির] যায়। 

স্বচ্ছ, বর্ণহীন, ঈষৎ উদ্গ্রাহী স্ফটিকাকারে বিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়া 

যায়। ইহা জলে বেশ দ্রবণীয়। উত্তাপে কঠিন সোডিয়াম নাইট্রেট বিষোজিত 
হইয়া সোডিয়াম নাইভ্রাইট ও অক্সিজেন উৎপাদন করে । 

2াবঙজাব ০0১ 7 2িণা০৪ +05 

বর্তমানে সোডিয়াম নাইট্রেটই জমিতে সার হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 
নাইন্রক আযাসিড ও পটাসিয়াম নাঁইউ্রেট প্রস্ততিতেও প্রচুর সোডিয়াম নাইট্রেট 
ব্যবহার করা হয়'। 

১০৭-৯২৬। 'তসাভিল্সাম ক্ষার্খন্নেউ, 500৩ সমুদ্রে ষে সকল 

উদ্ভিদ পাওয়া যায়, সেই সকল পোড়াইলে উহার ভসম্মে সোডিয়াম কার্ধনেট থাকে । 

প্রাচীনকালে এইভাবেই সোডিয়াম কার্বনেট তৈয়ারী কর! হইত। বর্তমানে 

সোডিয়াম কার্বনেট তিনটি উপায়ে প্রস্তত করা হয়। | 



সোডিয়াম ৫৯৯ 
(ক) লেররাঙ্ক প্রণালী (0.21500+5 7760700)। 

(খ) সল্ভে বা আমোনিয়া-সোডা প্রণালী (4১700002012-5002 256000)। 

(গ) বৈদ্যুতিক প্রণালী (ঢ019০00170 0760799)। 

মিশর ও পূর্বব-আফ্রিকার শুষ্ক হদগ্ডুলিতে অবশ্ত যথেষ্ট পরিমাণ ট্রোনা 
(1029), বা ৪500৪, টবঞান005৪, 250 পাওয়া যায়। উত্তপ্ত করিলে 

নিরুদিত হইয়া উহা সোভিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। 

(ক) লেকর্রাঙ্ক প্রণালী-_-এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ খাগলবণকে গাঢ় সাল- 
ফিউরিক আাসিভ সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া উহাকে সোডিয়াম সালফেটে পরিণত 
করা হয়। তৎপর সোডিয়াম সালফেট কোক ও চুণাঁপাথরের সহিত মিশ্রিত 

করিয়া উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে সোডিয়াম সালফেট কোক দ্বারা বিজারিত হইয়া 
যায় এবং সোডিয়াম সালফাইভ উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম সালফাইড চুণাপাথরের 
সহিত বিক্রিয়া করিয়! সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয় । 

2াব৪0+ ন্১9০-%5509,+2ন গে 
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অতএব, এই প্রণ[লীতে কাঁচামাল হিসাবে খাগ্ধলব্ণ (509), কোক, এবং 

চুণাপাথর (1-42751005, (৪০০৭) প্রয়োজন হয়। এই পদার্থনমূহ সহজলভ্য 

এবং সন্ত] । 

প্রণালীর বিবরণ-_খাগ্লবণ হইতে সোডিয়াম সালফেট উৎপাদন কার্ধ্যটি 
একটি বিশেষ রকমের চুললীতে সম্পাদিত হয়। এই চুলীর প্রথমাংশে একটি 
প্রকাণ্ড ঢালাই-লোহার কড়াই থাকে। ইহাতে গাঢ় সালফিউরিক আদিভ ও 
খাগ্লবণ তুল্যাঙ্ক পরিমাণে লওয়া হয়। এই কড়াইয়ের উপরে একটি অগ্নিসহ 
মৃত্তিকার ঢাকৃনি আছে এবং গ্যাস বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য একটি প্রশন্ত 
নির্থম-নল থাকে | উপরোক্ত মিশ্রণটি প্রায় ২০** সেট্টিগ্রেড উষ্ণহায় তাঁপিত 

করা হয়। ইহার ফলে আগ্ত্িক লবণ সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ও 
হাইড্রোক্লোরিক আাসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উপরের নলের 
ভিতর দিয়া বাহির হইয়! যায় এবং যথারীতি জলে দ্রবীভূত করিয়া লওয়! হয় । 

৪014 7550,- ৪850 ,+ 1301... (২০০০ সেটটি ) 
উৎপন্ন সোডিয়াম-হাইড্রোজেন-সালফেট ও অপরিবপ্তিত সোডিয়াম 
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ক্লোরাইডের মিশ্রণটি প্রায় গলিত অবস্থায় থাকে এবং উহাকে বড় বড় লোহার 
হাতার সাহায্যে পার্শ্ববর্তী একটি সংবৃত চু্সীতে স্থানাস্তরিত কর হয়। এই 
সংবৃত চু্লীটি চতুক্ষোণ এবং অগ্নিসহ মৃত্তিকার তৈয়ারী। ইহার আভ্যন্তরীণ 

ত৪$ জা 

2 ঃ 
১৬১১১১১১১১১১১১১১১৬১৬১২১৬১১১১১১১১১৬২ ১১ 

॥ 

চিত্র ৩৭চ--সংবৃত চুলীতে 2০50, প্রস্তুতি 

উষ্ণতা ৬০০০ সেট্টিগ্রেডেরও বেশী। এই চুল্লীর একপাশে কয়লা জালাইয়া তাপ 
উৎপাদন করা হয়। উত্তপ্ত প্রডিউসার গ্যাস প্রভৃতি সংবৃত চুল্লীর চারিদিক দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়! উহাকে তাপিত করিয়া তোলে এবং চিম্নীর দিকে যাওয়ার সময় 
প্রথমাংশের লোহার কড়াইটিকে উপযুক্তন্পপ তাপিত করিয়া দিয়! যার (চিত্র ৩৭চ)। 

অধিকতর উষ্ণতায় অবশিষ্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত আস্তিক সালফেট 

বিক্রিয়া করে এবং শমিত সালফেট লবণ উৎপন্ন হয়। উপজাত হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড পূর্বের মত একটি নির্গম-নল সাহায্যে বাহির করিয়া লইয়া জলে 
দ্রবীভূত করা হয়। গলিত অবস্থাতেই উৎপন্ন সোডিয়াম সালফেট লবণ 
চুল্লী হইতে হাতা ও আলোড়ক সাহায্যে বাহির করিয়া আনা হয়। জমিয়া 
গেলে উহা! কঠিন পিষ্টকাকা'র ধারণ করে বলিয়া! উহাকে সাধারণতঃ “সপ্ট-কেক” 
বলে। 20০1+ 8579094 _ ৪৪১04 + 7801 

অতঃপর সোডিয়াম সালফেট উহার সমপরিমাণ ওজনের বিচুর্ণ চণাপাথর 
ও অর্ধপরিমাণ ওজনের বিচুর্ণ কোকের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি প্রকাণ্ড 
ূর্ণল্নীতে প্রায় ১০০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। এই চু্সীটি ্ টালের 
তৈয়ারী এবং ভিতরের দিকে অগ্নিসহ ম্ৃত্বিকায় আবুত। ইহা প্রায় ১৫ ফুট 
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লম্বা এবং ইহার ব্যাস ৮ ফুট। ছুইটি চাকার সাহায্যে ইহাকে সর্বদাই ঘুরান 
হয়। ইহাতে চুল্লীর অভ্যন্তরের মিশ্রণটি আলোড়িত হইতে থাকে । কয়লা 
পোড়াইয়া প্রভিউসার গ্যাস উৎপন্ন কর] হয় এবং বাতাসের সহিত উহাকে 
চুল্লীর ভিতর জালাইয় দেওয়া হয়। এইরূপে ঘূর্ণচুলীটি তাপিত হয়। প্রত্যেক 
বারে চুললীর ভিতর প্রায় ১৫* মণ মিশ্রণ দেওয়া হয়। প্রথমে সোডিয়াম 
সালফেট বিজারিত হইয়া সোডিয়াম সালফাইডে পরিণত হয় এবং পরে উহার 
সহিত চুণাপাথরের বিপরিবর্ত ক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। 

বিক্রিয়াশেষে চুল্লী হইতে গলিত অবস্থায় সমস্ত পদার্থ বাহিরে আনা হয়। 

উহাতে সোডিয়াম কার্ধনেট ছাড়া, 085, 0৪0, 05005, কোক ইত্যাদি 
অবশ্তই মিশ্রিত থাকে এবং উহার বর্ণও ধূসর বা কালে হয়। এইজন্ত 
ইহাকে সাধারণতঃ কষ্ণভন্ম (3140 4১5) বলা হয়। ইহাতে শতকর। 
৪০-৪৫ ভাগ সোডিয়াম কার্বনেট থাকে । এই মিশ্রণটিকে চূর্ণ করিয়া জলে 

ফুটাইলে, সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং অন্থান্ত দ্রব্য ছাকিয়া পৃথক 
করা হয়। এই দ্রবণ ঘনীভূত করিয়। শীতল করিলে ০০০০, 10150 
স্কটিক কেলাসিত হয়। 

সোডিয়'ম কার্বনেট সরাইয়া লওয়ার পর যে অদ্রাব্য পদার্থ পড়িয়া থাকে, 
উহার ক্যালপিয়াম সালফাইভ হইতে সালফার উদ্ধার করা হয়। | চান্স-ক্ুস 

পদ্ধতি, 007910০০-001815-75:90395 ] | 

(থ) আযামোনিয়াসৌড। পদ্ধতি বা জল্ভে প্রণালী-এই 
প্রণালীতেও সোডিয়াম ক্লোরাইভ বা খাগ্ভলবণ হুইতেই সৌভিয়াম কাঁবনেট 

প্রস্তুত করা হয়। গাঢ লবণোদক প্রথমে আমোনিয়! গ্যাস দ্বারা সম্পন্ত 

করিয়া লওয়। হয়। এই আ্যামোনিয়াযুক্ত লবণোদকে পরে কার্বন-ডাই-অক্মাইড 
গ্যাস পরিচালিত করিলে, আমোনিয়াম বাই-কাঁবনেট উৎপন্ন হয়। তৎপর 

আযাযোনিয়াম বাই-কার্বনেট ও সোডিয্নাম ক্লোরাইভ পরম্পরের সহিত বিক্রিয়া 
করিয়া সোডিয়াম বাই-কার্ধনেট ও আযামোনিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। 
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তপ্ত করিয়া উহাকে নিরুদিত করিলে সোডিয়াম 
কাবনেট পাওয়া যায়। 

া৪+0০002+17150-7 47০08 

বার 7005 +1501-18107005 + 501 
22া70০05 -" 82009 +1020)+0092 
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উপজাত আযামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে চুণের সাহায্যে আযমোনিয়। উদ্ধার 
করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের 
ভিতর আ্যামোনিয়াই সর্বাপেক্ষা দামী। স্তরাং, যাহাতে সম্পূর্ণ আমোনিয়া 
আবার ফিরিয়া পাঁওয়৷ যায় তাহার স্বব্যবস্থার উপর এই পদ্ধতির সাফল্য 
নির্ভর করে। 

2 £01+ 09072] লও + 09019 + 1750) 

এই গ্রণালীতে যথেষ্ট কার্ধন-ডাই-অক্সাইডও প্রয়োজন। উহা! চুণাপাথর 
পোড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। 

0০200)8 _ 0৪0) + 00) 

অতএব, এই পদ্ধতিতে কাচামাল হিসাবে প্রয়োজন :--৫১) লবণোদক 
(31276) (২) চুণাপাথর ([1005510176) (৩) আমোনিয়া (£00000019)। 

সমস্ত প্রণালীটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। 

(১ লবণোদকের আামোনিয়া-সম্পংক্তি_ 
প্রায় ২০ ফিট উচ্চ ও ১২ (ফিট ব্যাসের একটি লোহার 

ট্যাঙ্কের ভিতর লবণোদক আযামোনিয়া দ্বারা সম্পৃক্ত 

করা হয়। উপরস্থ একটি চৌবাচ্চ৷ হইতে ধীরে ধীরে 

সর্বদাই এই ট্যাঙ্কে গাঢ় লবণোদক প্রবাহিত কর! 

হয় এবং একটি নলের সাহায্যে লবণোদকের ভিতর 

ট্যাঙ্কের নীচের দিকে আযামোনিয়। গ্যাস প্রবেশ 

করান হয়। আ্যমোনিয়া গ্যাস উপরের দিকে 

বুদ্বুদের আকারে উঠিবার সময় লবণোদকে দ্রবীভূত 
হইতে থাকে। এইরূপে লবণোদক আমোনিয়াতে 

সম্পৃক্ত হয়। যদি কোন আযামোনিয়া অব্রব থাকিয়া 
£ যায় বে উহাকে ট্যাঙ্কের উপরে একটি ছোট 

স্তস্তের ভিতর দিয়া যাইতে দেওয়া হয়। এই স্তপের 
রে মধ্যে কতকগুলি ছিদ্রযুক্ত প্লেটে আড়াআড়ি ভাবে 

7523 সাজান থাকে, এবং উহাদের উপর হইতে নীচের 
চিত্র ৩৭ছ-_লবণোদকের দিকে খানিকটা লবণোদক প্রবাহিত কর! হয়। ফলে 
আমোনিয়া-সম্পুক্তি সমন্তটুকু আ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। 
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আযামোনিয়া দ্রব্ণ-কালে তাপ-উদ্তব হয়, সেইজন্য লবণোদকের উহ্তা বুদ্ধি 

পায়। অথচ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে আযামোনিয়ার দ্রাব্যতা কমিয়! যায়, সেইজস্য 
একটি কুণ্ডলাক্কতি নল এই ট্যান্কে রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া শীতল জল প্রবাহিত 
করা হয়। ইহাতে উষ্ণতা-বৃদ্ধির প্রতিরোধ হয়। মোটামুটি, এই ট্যান্কের ভিতর 
উষ্ণতা ৪০০-৬০০ ডিগ্রির ভিতর রাখ হয়। যে আ্যামোনিয়া গ্যাস লবণোদকের 
ভিতর পরিচালিত হয় তাহাতে সর্বদাই কিছু কার্ন-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস মিশ্রিত 
থাকে। ফলে সাধারণ খাগ্চলবণের ভিতর যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম. 

লবণ মিশ্রিত থাকে তাহা! লবণোদক হইতে কার্ধনেট রূপে অধরক্ষিপ্ত হইয়া যায়। . 
ট্যাঙ্কের নীচে একটি স্টপকক-যুক্ত নি্গম-পথ দিয়া আমোনিয়া-সম্পুক্ত লবণোদক 
অতঃপর একটি প্রকাণ্ড হৌজে আসিয়া জমা হয়। এইখানে ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিয়াম কার্ধনেট প্রভৃতি থিতাইয়া যায় (চিন্র ৩৭ছ)। 

(২) আযামোনিয়া-সম্পৃস্ত লবণৌদকের  অজারাম়্ীকরণ 
[0875009500]- পাম্পের সাহায্যে পূর্বোক্ত হৌজ হইতে আযামোনিয়া-যুক্ত 
লবণোদক একটি স্থ-উচ্চ স্তম্ভের উপরে লইয়া যাওয়া হয় এবং স্তস্তের ভিতর 

আস্তে আস্তে নীচের দিকে প্রবাহিত করা হ্য়। ঢালাই-লোহার তৈয়ারী প্রায় 
৭০ ফিট উচু এবং ৬' ফিট ব্যাসের এই স্তম্তটিকে সল্ভে-স্তস্ত বলা হয়। ইহার 
ভিতর অনেকগুলি লোহার প্লেটে আড়াআডি সংলগ্ন থাকে এবং প্নেটগুলির 

মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রের ঈষৎ উপরে একটি ব্যাঙের 
ছাতার মত গোলাকার ছোট ঢাকৃনি থাকে । ঢাক্ৃনিটি এমনভাবে রাখা হয় 

যাহাতে ছিদ্রপথে গ্যাস বা তরল পদার্থের চলাচল সম্ভব হয়। উপর হইতে 
ধীরে ধীরে আযামোনিয়া-যুক্ত লবণোদক পর পর এই ঢাকৃনিগুলির উপর পড়ে এবং 
উহা! বাহিয়া ছিদ্রপথ দিয়া পরবর্তী প্রকোষ্ঠে আসিতে থাকে । এইভাবে 
লবণোদক নীচের দিকে নামিতে থাকে, এবং নীট হইতে কার্ধন-ডাই-অক্মাইড 

গ্যাস উপরের দিকে পরিচালিত করা হয়। স্তস্তটির ভিতরে প্লেট ও ঢাকৃনির এরূপ 

ব্যবস্থার ফলে একই ছিন্রপথ ও ঢাক্নির ভিতর দিয়া 0205 গ্যাস ও লবণোদক 
যাইতে বাধ্য হয়, অতএব বিপরীতমুখী 005 গ্যাস ও আামোনিয়া-যুক্ত লবণোদক 

নিবিড় সংস্পর্শে আসে (চিত্র ৩৭ জ)। ইহাতে প্রথমে আ্যামোনিয়াম বাই- 
কারনেট উৎপন্ন হয় এবং উহা! সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 

মোডিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপাদন করে। সোডিয়াম বাই-কার্ধনেটের দ্রবণীয়তা 
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অপেক্ষাকৃত কম এবং লবণৌদকে উহার ত্রাব্যতা খুবই কম। স্বততরাং-সোভিয়াম 
বাই-কার্ধনেট খুব ছোট ছোট |স্ষটিকের আকারে কেলাসিত হইয়া লবণোদকে, 

প্রলপ্িত (59050০0 ) অবস্থায় থাকে । এইভাবে 

লবণোদকের প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ সোডিয়াম ক্লোরাইভ 
বাই-কার্ধনেটে বূপাস্তরিত হইয়া থাকে । প্রয়োজনীয় 
কার্বন-ডাই-অক্সাইভ একটি চুণের ভাটিতে চুণাপাথর 
পোড়াইয়৷ তৈয়ারী করিয়! লওয়া হয়। ত্তস্ভের 

ভিতরে সাধারণতঃ উষ্ণতা ৩৫০-৫৫০ ডিগ্সী সেন্টিগ্রেডের 
ভিতর রাখাই সমীচীন । সোডিয়ম বাই-কার্নেট 

সহ স্তত্তের সমস্ত লবণোদক নীচের একটি নির্গম-পথে 

বাহিরে আসে। 

সোডিয়াম বাই-কাধনেট অতঃপর ছাকিয়া পৃথক 

করা ভ্য। এইজন্। একটি অন্ুপ্রেষ-পরিক্ষতি ব্যবস্থা 
প্রয়োগ কর! হয়। তারজালি বেষ্টিত একটি গোলাকার 
ড্রাম ফেন্ট-কাপড়ে আবৃত করিয়া লওয়| হয়। ড্রামের 

ভিতরের চাপ পাম্পের সাহায্যে যথাসাধ্য কম রাখা 

হয়। এখন ফেণ্টের উপর সোডিয়াম বাই-কার্বনেট 
সহ সমস্ত তরল পদার্থ পড়িতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তরল 

পদার্থ গুলি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ফেন্টের 

বাহিরে সোভিয়াম বাই-কাবনেট থাকিয়া যায়। 

অতঃপর এই সোডিয়াম বাই-কার্ধনেটে একত্র 

সংগৃহীত করিয়া একটি ঘূর্ণচূললীতে ১৮০ সেটটি 
ট্ ইজ উষ্ণতায় তাপিত করা হয়। ফলে উহা নিরুদিত. 
নিয়া-যুক্ত লবখোদকের হইয়া সোডিয়াম কার্ধনেটে পরিণত হয় এবং কিছু 

অঙ্গারামীকরণ (00৪ গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই কার্ধন-ডাই-অক্মাইডও 

সল্ভে-স্তস্তে ব্যবহৃত হয়। ঘূর্ণচুল্লী হইতে যে সাদা শুষ্ক বিচুর্ণ পদার্থ পাওয়া যায় 
উহাই অনার্জ সোডিম্মাম কার্ধনেট |, 

2800৯ -1500১+005+৮,0 
(৩) আযামোনিয়ার পুনরুদ্ধার £__সোডিয়াম বাই-কাধনেট ছাকিয়। 
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পৃথক করায় যে পরিক্রৎ পাওয়া যায়, উহাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও সমস্তটুকু 
উপজাত আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থাকে। খুব স্বর্পপরিমাণ আ্যামোনিয়াম 
বাই-কার্নেটও থাকিতে পারে। এই পরিক্রৎ হইতে সমস্ত আমোনিয়া উদ্ধার 
করিয়! আবার ব্যবহার করা হয়। স্ৃতরাং আর নৃতন আযামোনিয়ার প্রয়োজন হয় 

না, চক্রাকারে একই আামোনিয়! ক্রমাগত ব্যবস্ত হইতে পারে । আযামোনিয়াম 
ক্লোরাইড হইতে আযামোনিয়! উদ্ধার আর একটি বিশেষ রকমের শ্তন্ডে সম্পাদিত 

হয় (চিত্র ৩৭ঝ)। ইহাও একটি স্থ-উচ্চ স্তম্ভ । ইহার উপর হইতে ধীরে ধীরে 
আযামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত পরিক্রুৎটি 3 
নীচের দিকে পরিচালিত কর] হয়। সল্ভে- সি 

স্তম্ভের মত ইহাতেও বহু প্লেট সাজান থাকে ২ 
এবং গ্যান ও তরল পদার্থের চলাচলের 

বন্দোবস্ত আছে। স্তস্তটির নীচের দিক হইতে 

সাম প্রবেশ করাইয়! দেওয়া হয় এবং প্রা 
মধ্যস্থলে একটি নলের সাহায্যে জলের সহিত 

কলিচুণ মিশ্রিত করিয়| প্রবেশ করান হয়। 

্টামের উত্তাপে কলিচুণ আামোনিয়াম ক্লোরাইড 
হইতে সম্পূর্ণ আমোনিয়৷ নিফাশিত করে এবং 
উহা উপরের দিকে উঠিয়া নির্গমনল দ্বারা 

বাহির হইয়া যায়। আযমোনিয়াম ক্লোরাইডের 

সহিত যেটুকু আযমোনিয়াম বাই-কার্বন্টে 

থাকে তাহাও ্টামের উত্তাপে বিষে।জিত হ্ইয়| 
আযামোনিয়া ও কার্ধন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন 
করে। 

2াব না 401+ 05009702729 + 08015 4+ 21750 
বান 700৪ চা *+005+ 850 

উৎপন্ন আমোনিয়া (উহার সহিত কিছু কার্ধন-ডাই-অক্সাইডও মিশ্রিত থাকে ) 

পুনরায় লবণোদক সম্প্ক্তিকরণে ব্যবহৃত হয়। 

সল.ভে প্ররণণালীর স্বিধা--গত শতাব্দীতে লোরররাঙ্ক পন্ধতিতেই সোভিয়াম কার্ধনেট 
প্রস্তত হইত, কিন্ত সল্ভে প্রণালীর প্রব্ণনে লোর্রাঙ্কের পদ্ধতির প্রচলন বন্ধ হইয়! গিয়াছে। এখন 
প্রায় সর্বত্রই সল্ভে প্রণালীতে সোড। তৈয়ারী হয়। সল্ভে প্রণালীর বিশেষ সুবিধা এই যে 
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(১) উহার কীচামাল সন্তা ও সহজলভ্য, (২) এই পদ্ধতিতে বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না, হুতরাং 
জ্বালানির ব্যয় খুব কম, (৩) এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোডা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং এই পদ্ধতির 
উৎপাদন-ক্ষমত1 বা কাধ্যকারিতাও অধিকতর। প্রণালীটির অবগ্ঠ দুইটি অন্বিধার কথাও উল্লেখ 

করা প্রয়োজন। সোডিয়াম ক্লেরাইডের সম্পূর্ণ ক্লৌবিণটুকুই ক্যালসিয়াম ক্লৌোরাইডে পরিণত হয় 
এবং উহার কোন উপযুক্ত চাহিদা নাই। দ্বিতীয়তঃ, আ্যামোনিয়া-সম্প-ক্ত লবণোদক থেক 
দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষারগুণসম্পন্ন ! উহার পরিচালন ইত্যাদি বেশ কষ্টসাধ্য বাপার। 

লে'রাহ্ক প্রণালীর প্রধান সুবিধা এই যে উহাতে উপজাত দ্রব্য হিসাবে হাইড়োক্লোরিক 

আসিড পাওয়। যায় এবং ক্যালসিয়াম সালফাইড হইতে প্রয়োজন হইলে সালফার উদ্ধার করা 
যায়। কিন্ত প্রণলীটি ব্যয়বন্ধল এবং উৎপন্ন সোডিয়াম কার্নেট তত বিশ্দ্ধ নয। 

সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত না হইলেও লেব্রাস্ক পদ্ধতিতে এখনও যথেষ্ট সোডিয়াম সালফেট 

তৈয়াবী কব। হয়। 

(গ) অভড়িও-বিশ্লেবণ-পন্ধতি (হারগ্রিভস-বার্ড পন্ধতি) 
[7০:519৮০9-13800-7709099]-_-একটি মধ্যাবরক সেলে লবণোদক তড়িৎ- 

বিশ্লেষিত করিয়! কষ্টিকসোড। উৎপন্ন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বন-ডাই- 
অক্সাইডের সাহায্যে উহাকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করা হয়। ইহাই 

৮এই পদ্ধতির মূল কথা। হারগ্রিভস-বার্ড সেলে এই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। 

ইহা প্রায় ১০ ফিট দীর্ঘ, ৫, ফিট উচ্চ ও ২ ফিট প্রশস্ত ঢালাই লোহার তৈয়ারী 

একটি সেল। সেলটির প্রাচীবের ভিতরের দিকটি সিমেন্ট-লিধ থাকে । 

পিম়লেট-আযাসবেসটোসের তৈয়ারী ছুইটি আবরক-প্রাচীরের (টাঝাটঘহতিত। 

%/211) সাহায্যে সেলটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে । (চিত্র ৩৭ট)। এই 

মধ্যাবরক প্রাচীর দুইটির বাহিরের দিকে 
দুইটি তামার তারজালি সংলগ্ন থাকে । 

মধ্যপ্রকোষ্ঠটিতে লবণোদক রাখা হয় এবং 

উহাতে একটি গ্যাস-কার্নের আযানোড 
নিমজ্জিত থাকে । তারজালি দুইটি ক্যাথোড 

রূপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত সেল্টির একটি 

ঢাকনি আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্টের 
উপরের দিকে গ্যাস-নির্গমপথ আছে। 

বিশ্লেষণ করার স্ময় তারজালি ছুইটি একটু 

জলে সিক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং চিত্র ৩*ট-হরগ্রিভদ-বা্ড সেল 
আনোড ও ক্যাথোড ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 



৬০৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইয়া আনোডে ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়। 
সোডিয়াম আয়নগ্তলি সিমেন্টের মধ্যাবরকের ভিতর দিয়া আসিয়া তারজালিতে 
আধানমুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। বাহিরের প্রকোষ্ঠে দুইটি 
নলের সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্মাইভ ও গ্টাম প্রবেশ করান হইতে থাকে। 

সোডিয়াম ট্টামের সহিত বিক্রিয়! করিয়া কষ্টিকসোডা উৎপন্ন করে এবং পরে 

উহা 005 দ্বারা সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। সঞ্তাত হাইড্রোজেন উপরের 
নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। নীচের একটি নির্গমপথ দিয়া সোডিয়াম- 

কার্ধনেটের দ্রবণ বাহির করিয়া লইয়া উহা! হইতে সোডা-ক্ষটিক কেলাসিত 
করা হয়। 

ব201-10++0- 

আনোডে কা।থোডে 
071--.-5 6: ০476 ঞ 

(০1017550515 21247217150 25077471715 

25074 00*-5005+1350 
21574 1320)+00)2- 2500 3+7 

এই বিশ্লেষণে ৩৩ ভোন্টের বিছ্যুতৎচাপ প্রয়োজন হয় এবং প্রত্যেকটি 
সেল হইতে প্রতিদিনে প্রায় ছুইমণ সোভা পাওয়া যায়। | 

সোডিয়াম কার্বনেটের ধর্দ্ ও" ব্যবহার- দ্রবণ হইতে বে 
করিলে যে সাদা সোভিয়াম-কাবনেট স্টিক পাওয়া যায়, উহাতে প্রত্েটেক 
অণুর সহিত ১০টি জলের অণু সংযুক্ত থাকে__ব৪500৪8+ 1011501 ইহাই 
বাজারে “কাপড-কাচা সোড।” শামে পরিচিত। বাতাসে রাখিয়া দিলে 'এই 
সোদক স্ষটিক হইতে জল বান্পীভূত হইয়! যায় এবং উদ্ত্যাগী স্ফটিক হৃইঢত 
একটি নৃতন সোভার উদ্ভব হয়। উহাতে সোডার প্রতি অণুতে একটি মাষ্্ 
জলের অণু থাকে । 

[ব950098১ 10150 - টিও৪০০৪, [70 + 91750 

অধিকতর উত্তাপে সম্পূর্ণ জল দৃরীভূত হইয়া! উহা অনার্জ সোডিয়াম 
কার্ধনেটে 05005) পরিণত হয়। ইহাকে সৌডা-ভন্ম বা 9০৫৪. 4১9 
বলা হয়। 

অতিরিক্ত তাপে সোডিয়াম কার্বনেট গলিয়! যায় বটে কিন্তু বিযোজিত 

হয় না। ইহার জলীয় ভ্রবণ মুছু ক্ষারগুণসম্পন্ন । তীব্র ক্ষার এবং মৃহু অস্ত 



সোডিয়াম ৯. 

হইতে উৎপন্ন হওয়াতে লবণ হওয়া সত্বেও ইহাতে ক্ষারইত্ব পরিলক্ষিত হয়। 
জলীয় দ্রবণে খানিকটা লবণ আর্দ্রবিশ্নেষিত হইয়া তীব্রক্ষার উৎপাদন করিয়া? 
থাকে £-- 5005 +2ন50 ₹৯ 20 + 5003 

অন্তান্য কার্বনেটের মত সোডাও আযাসিডের সংস্পর্শে 0০95 উত্পাদন করে। 
[₹৪৮০0০5 + 21701 7 21৪01+ 7050 + 005 

কাচ, সাবান ও কষ্টিকসোডা! প্রস্তুতিতে প্রচুর সোডিয়াম কার্ধনেট প্রয়োজন 
হয়। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পেও সোডিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র এবং 

অন্থান্ত বস্তু পরিফরণে, ল্যাবরেটরীর বিক্রিয়ক হিসাবে, এবং আরও নানা 

প্রয়োজনে সোডিয়াম কার্বনেটের যথেষ্ট চাহিদ1। 

২০৭-৯৮৭।  ৫সাভ্িল্সাম্ম সালিক্ষেউ, [85৩০ লেবাঙ্ক 

পদ্ধতিতেই সোভিয়াম সালফেট প্রস্তুত করার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । সংবৃত- 
চূজী হইতে যে “সন্ট-কেক” পাওয়া যায় উহাকে বড় বড় কাঠের ট্যান্কে গরম জলে 
ইীষের সাহায্যে দ্রবীভূত করা হয়। অতিরিক্ত অপরিবপ্তিত যে সালফিউরিক 

আম উহাতে থাকে তাহা! অল্প কলিচুণ সাহায্যে প্রশমিত করা হয়। 

পরে এই দ্রবণটি ছাকিয়া সীসাবৃত কাঠের ট্যাঙ্কে শীতল করা হয়। তখন 

ইহ1 হইতে সোদক সোডিয়াম সালফেট, [*১০০,১ 10130 কেলাসিত হয়। 
ইহাকে গ্লিবার লবণ? (0212010075 5210) বল। হয়। 

' ' গ্লবৃরি লবণ ৩২০ সে্টগ্রেডের অধিকতর উষ্ণতায় রাখিলে উহার জল 
উঠি ধায় এবং অনাপ্র সোডিয়াম সালফেট পাওয়া যাঁয়। 

কাঁধূনের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরাবর্ত-চুল্লীতে সোভিম্নাম সালফেট উত্তপ্ত 
করিলে উহা বিজারিত হইয়া সোভিয়াম সালফাইডে পরিণত হয়। 

5905 +40-85+400 
সোডিয়াম লালফেট কাগজ ও কাচশিল্পে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়। 

ঈসাডিয়াম সালফাইড তৈয়ারী করার জন্যও সোডিয়াম সালফেট দরকার । 
ওঁষধ হিসাবে সোডিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয় । 

পটাসিয়াম 
".. চিন, ৮ । পারমীণবিক গুরুত্ব, ৩৯১। ক্রমান্ধ, ১৯। 

সোডিয়ামের ন্যায় পটাসিয়াম উহার অত্যধিক সক্র্রিতার জন্ত মৌলাবস্থায় 
৩০ 



৬৩১৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কখনও প্রকৃতিতে পাওয়! যায় না। উহার বিভিন্ন যে সকল লবণ প্ররুতিতে 

পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে বিশেষ উলেখযোগ্য 2 

(১) কার্ণালাইট (091721116) 0, 81505, 6750 
€২) ক্যানাইট (716) দুখে, 2৭০9২, 31350 

(৩) পলিভালাইট (0১০15179110) 20904, 15905, 81904, 2 50 
€৪) সিলভাইন (5515175) 701 

্টাসফার্টের বিখ্যাত লবণন্ডুপেই পটাসিয়াম লবণগুলি বেশী পাওয়া যায়। 

তাছাড়া, সমুদ্রজলে এবং মৃত-সাগর প্রভৃতি শুধপ্রায় লবণহ্দগ্তলিতেও 

পটাসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সামুত্রিক লতাগুল্স প্রভৃতি পোড়াইয়া যে 
ভন্ম পাওয়া যায় তাহাকে “কেন্পলু” বলে, উহাতে পটাসিয়াম লবণ থাকে। 

ভেড়ার লোম হইতেও কিছু পটাসিয়াম যৌগ উদ্ধার কর! সম্ভব । 

ফেন্ডম্পার নামক বালু-পাথরে সিলিকেট হিসাবে পটাসিয়াম থাকে ; যথা, 

অর্থোকরেজ ব| পটাস্ ফেন্ডম্পার, 70415150581 ভারতবর্ষের কোন কোন 

অঞ্চলে মাটির সহিত মিশ্রিত কিছু সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট ঘ]ব0৪ 

পাওয়া যায়। নি 

২০৭-৯৮। স্উ্লাসিমাম-সোডিয়ামের অনুরূপ পটাসিয়াম ও কাছনার 

পদ্ধতির সাহায্যে কষ্টিক-পটাস হইতে গ্রস্তত কর। যাইতে পারে। 
3011-2+ চা +05 

কিন্তু ডাউনস্ পদ্ধতি অন্ুলরণ করিয়া গলিত পটাসিয়াম ক্লোরাইভের 
তড়িৎবিশ্সেমণ ছার] পটাসিয়াম ধাতু প্রস্তুতিই অপেক্ষাকৃত সহজ্জসাধ্য। 

মোডিঘামের স্তায় পটাসিয়ামের অত বহুল ব্যবহার নাই, স্থৃতরাং যে স্বল্প পরিমাণ 
পটাসিয়াম প্রয়োজন হয় তাহা পটাসিয়াম ক্লোরইভ হইতে তড়িৎ্-বিশ্লেষণেই 
প্রস্তত হয়। 201-2+ গে 

পটাসিয়াম ক্ষার-ধাতু এবং অত্যন্ত সক্রিয়। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের 
ভিতর সাদৃশ্য খুব রেশী এবং উহাদের রাসায়নিক ধশ্মগুলিও সম্পূর্ণ এক রকমের । 

পটাসিয়াম অত্যন্ত হান্ধা, নরম, রূপার মৃত সাদা ও উজ্জল ধাতু। বাতাসের 
সংস্পর্শে আসিলেই উহা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইডে পরিণত 

হয়। জলের সংস্পর্শে আসিলেও উহ] তৎক্ষণাৎ বেগনী আলোর সহিত জলিয়া 

ওঠে এবং হাইড্রোজেন উৎপাদন করে । 

+0902 71702 216 + 27509৮21097 4+ 125 



পটাসিয়াম ৬১১ 

এইজন্য সোডিয়ামের মত পটাসিয়ামকেও কেরোসিনের ভিতর রাখিতে হয়। 

হালোজেনের সহিত পটাসিয়াম সোজাস্থজি যুক্ত হয়, এবং প্রায় সমস্ত অক্মাইডের 
সহিতই উত্তপ্ত করিলে উহাদিগকে পটাসিয়াম বিজারিত করে £-- 

2+012-200 

৮+2150- 17১02 + 245 চ+ ১10) 1502 + 51 

পটাসিয়াম ধাতু কিঞ্চিৎ তেজক্রিয়। উহা হইতে /-রশ্ি৷ নির্গত হইয়া 
থাকে । 

সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সংকর সাধারণ উষ্ণতায় তরল অবস্থায় থাকে 

এবং পারদের মত উহ1 থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয়। 

পটাসিয়ামের যৌগসমূহ 
২০৭-৯৯১। স্উানিআা্ম তন্দো্সীউড, 7502 পটাসিয়াম 

নাইট্রেট ও পটাসিয়াম ধাতু একত্র তাপিত করিলেই ঈষৎ হলুদ পটাসিয়াম 
মনোক্সাইভ উৎপন্ন হয় । 10]+2-0১-0150+ 

পটাসিয়াম মনোক্সাইভ জলের সংস্পর্শে তীব্র-ক্ষার কষ্টিক পটাসে পরিণত 

হয়। 750+7150-210]1 

২০৭-২০। স্ভালিমসাহ্ম লান্র-ন্ডাইডঃ 052 বাতাসে 
বা অক্সিজেনে পটাসিয়াম ধাতু পোড়।ইলে হলুদ পটাসিয়াম পার-অক্স[ইড পাওয়া 
যায়। 7+002-750)5 

পটাসিয়াম পার-অক্মাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া কষ্টিক পটাসে পরিণত হয 
এবং হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে £-_ 

21092 + 217 207 2507 + 7009 + 098 

২০৭-২৯। শউান্িলাম হাউত্ব্সাভড, কিক সউীস্, 
0৮2 লোডিযাম হাইড্র্সাইডের মত কষ্টিক পটাসও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের 
তড়িৎ্-বিষ্লেষণ দ্বার! প্রস্তত কর! হয় এবং সেই জন্য পারদ-সেল বা মধ্যাবরক-সেল 
যে কোনটি ব্যবহৃত হইতে পারে। 

কষ্টিকসোডার মতই কষ্টিক পটাস তীব্র-ক্ষারগুণসম্পন্ন এবং ইহার সমস্ত 

ধর্মই কষ্টিকসোডার অনুরূপ | 

উৎকষ্টতর সাবান প্রস্তুতিতে ইহা! সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 005 প্রভৃতি 
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অগ্জাতীয় গ্যাসের বিশোধক রূপে কষ্টিক পটাস প্রয়োগ করা হয়। ল্যাবরে- 
টরীতে বিক্রিয়ক হিসাবেও ইহা প্রয়োজন হয়। 

১০৭-২২। স্উ্লানসিলাম ক্রোল্সাইজ [01] £ আযালসেসের লবণ 
খনি হইতে সিলভাইন হিসাবে পটাসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া! যাঁয়। তবে 
অধিকাংশ পটাসিয়াম ক্লোরাইডই ট্টাস্ফার্টের কার্ণালাইট হইতে প্রস্তুত কর! 

হয়। কার্ণালাইটকে (00, 75015) 6750) প্রথমে জল অথবা ম্যাগনেসিয়াম 
ক্লোরাইডের দ্রবণে ফুটাইয়া লওয়া হয়। কার্ণালাইট দ্রবীভূত হইলে উহাকে 
অন্ান্ত অদ্ব পদার্থ হইতে ছীাকিয়া লইয়া শীতল কর! হয়। ইহার ফলে প্রথমে 

শুধু পটাসিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হয়। ইহা পৃথক করিয়া পুনরায় জল: 
হইতে কেলাসিত করিলে বিশুদ্ধ পটাসিয়াম ক্লোরাইড পাঁওয়! যায়। পটাসিয়াম 

ক্লোরাইড ছাকিয়া লওয়ার পর ঘে শেষদ্রব থাকে, তাহা আবার নৃতন 
কার্ণালাইট দভ্রবীকরণে ব্যবহৃত হয়। 

পটাসিয়াম ক্লোরাইড শ্বচ্ছ চতুক্ষোণ স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। ইহা জলে 
দ্রবণীয়। পটাসিয়ামের অন্তান্ত লব্ণ প্রস্তুতিতে এবং জমির সার হিসাবে 

পটাসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়। 

২০৭-২২০। শীউ।নিলাহম মবাইত্রেউ, চ0৩ 2 চিলি-শোরা 
অর্থাৎ সোডিয়াম নাইট্রেটের সহিত গ|ঢ পটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ একত্র তাপিত 

করিলে, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। 
7৮০17 ব20)3 ল ৪০1 4+ 7803 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা কম বলিয়। উষ্ণ অবস্থ/তেই উহা! অধংক্ষিপ্ধ 

হইয়া পড়ে। অতঃপর সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাকিয়া লইয়া শেষদ্রবটিকে 
২০০ সেন্টিগ্রেডেরও কম উষ্ণতায় শীতল করা হ্য়। তখন পটাসিয়াম নাইট্রেট 

ধীরে ধীরে কেলাসিত হয়। উহাকে পরিম্রাবিত করিয়! পৃথক ক্র হয় এবং 
প্রয়োজন হইলে পুনরায় জল হইতে কেলাসিত করা হয়। 

পটাসিয়াম নাইট্রেট স্বচ্ছ অনার্দ স্কটিকাকারে পাওয়া যায়। উহ! জলে 

দ্রবণীয় কিন্ত উদ্গ্রাহী নয়, সেইজন্য উহ! বারুদ এবং বাজী প্রস্তুতিতে খুব ব্যবহার 

হয়। পটাসিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে অক্সিজেন নির্গত হয় 
'এবং উহ] বিজারিত হইয়! পটাসিয়াম নাইনট্রাইটে পরিণত হয়। 

2ারাব0৪ - 205 + 05 
অক্সিজেন উৎপাদনক্ষম বলিয়া উহ অনেক ক্ষেত্রে জারকের কাজ করে। 



পটাসিয়াম ৬১৩ 

সাধারণ বারুদ এক ভাগ কার্বন, এক ভাগ সালফার ও ছয় ভাগ পটাসিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণ । 
এই মিশ্রণটিতে কার্ধন ও সালফার উভয়েই দাহা পদার্থ এবং পটাসিয়াম নাইট্রেট জারক বা ইন্নের 
কাধ্য ঈরৈ। মিশ্রণটি জ্বালাইয়। দিলে উহা! হইতে প্রচণ্ড বিক্ফোরণ হয়, কারণ প্রজলনের ফলে 
নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অল্সাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহাদের 
আয়তন বারদের আয়তনের অনেক বেশী। ফলে উহার! প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ৬*** হাজার 

আযাটমসফিয়ার চাপের হৃষ্টি করে এবং সমস্ত পদার্থকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলে । 
2াতেব০৯+29-1590,+15+905 
[তায 05 4+5052-5215005+3002+25 

এতছ্াযতীত বিস্ফোরণের সময় আরও নানারূপ বিক্রিয়! সংঘটিত হয় । 

২০০-২৪ । স্উীন্িআাহ্ম কার্থন্েেউঃ 5003 2 মাটিতে যে 

সমস্ত গাছপালা জন্মায় তাহাতে অনেক পটাসিয়াম যৌগ থাকে । এই সকল 

উদ্ভিদূকে মাটিতে বড় বড় গর্ত করিয়! তাহার ভিতর পোড়াইয়া ভন্মে পরিণত 

করা হর। এই ভম্মের ভিতর পটাসিয়্।ম কার্ধনেট থাকে । জলের সহিত 

ফুটাইয়া ভম্ম হইতে পটাসিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত করা হয়। এই জলীয় দ্রবণ 

হইতে কম দ্রবণীয় অন্ান্ত পদার্থগুলি কেলাসিত হইয়া যাওয়ার পর পটামিয়াম 
কার্বনেট উদ্ধার করা হয়। পুর্বেব এই পদ্ধতিতেই সমস্ত পটাশিয়াম কার্ধনেট 
প্রস্তুত হইত এবং এখনও কোন কোন স্থলে এইভাবে উহা! তৈয়ারী করা হয়। 

অধিকাংশ স্থলেই এখন লে"-্রাঙ্কের প্রণালী অনুযায়ী পটাসিয়াম ক্লোরাইভ 

হইতে সালফিউরিক আযাসিড, কার্ধন ও চুণাপাথর সাহায্যে পটাসিয়াম কার্বনেট 
প্রস্তুত কর! হয়। পটাসিয়াম বাই-কাবনেট (005) জলে দ্রব্ণীয বলিয়। 

সল্ভে পদ্ধতিতে পটাসিয়াম কাবনেট প্রস্তত করা সম্ভব নয়। 

পটাসিয়াম কার্ধনেট প্রস্তুতিতে আরও একটি বিশেষ উপায় অবলম্থিত হ্য়। 

গাঢ় পটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের সহিত বিচুর্ণ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট 

মিশ্রিত করিয়া উহাতে কার্ধন-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস পরিচালিত কর! হয়। ইহার 
ফলে, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ও পটাসিয়াম বাই-কার্বনেটের দ্বিযৌগিক লবণ 
অধঃক্ষিপ্ত হয় । উপজাত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণেই থাকে । 
35009 + 97750 +2101+ 005-214800৯,দ01700৯,43 50] 

+1/0015 

এই দ্বিযৌগিক লবণটি পৃথক করিয় উষ্ণ জলের সহিত ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইড 
সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে উহা! বিযোজিত হইয়! ম্যাগনেসিয়াম কাবনেট 
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ও পটাসিয়াম কার্ধনেটে পরিণত হয়। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট অধংক্ষিপ্ত হয়। 

উহা ছাকিয়া লইয়! দ্রবণটি বিশুষ্ক করিলেই পটাসিয়াম কাধনেট পাওয়া যায়। 

এই পদ্ধতিটিকে “প্রেক্ট প্রণালী” বল! হয়। 

201500,)ছার00১১4]3৯০)+ 218০ ৯301200৯১37 *০0)+ 8500১ 
পটাসিয়াম কার্বনেট সাদা উদ্গ্রাহী স্ষটিকাকার কঠিন পদার্থ হিনাবে 

পাওয়া যায়। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রুবণীয় এবং জলীয় দ্রবণ ক্ষারগুণসম্পন্ন। 

পটাসিয়াম কার্বনেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ কার্বন-ডাই-অক্সমাইড গ্যাস শোষণ করিয়া 
পটাসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয় £-- 

[500৯+005+1750-207008 
এইভাবেই পটাসিয়াম বাই-কার্ধনেট প্রস্তুত কর হয়। 

পটাসিয়াম আয়োডাইভড, পটাপিয়াম ক্রোমেট প্রভৃতি বিভিন্ন পটাসিয়াম 
লবণ, উৎকষ্ট সাবান, কাচ প্রভৃতি প্রস্তুতিতে পটাসিয়াম কার্বনেট প্রয়োজন হয় 

ল্যাবরেটরীতেও বিক্রিয়ক হিসাবে পটাসিয়াম কাঁর্বনেট ব্যবহৃত হয়। 

পটাসিয়াম কার্বনেট ও সেডিয়াম কারনেটের সমপরিমাণ মিশ্রণকে সচরাচর, 
“গালক-ম্শ্রণ” (085102. 10181) বলা হয় এবং উহা রাসায়নিক শুঞ্ষ- 

বিশ্লেষণে সর্বদা ব্যবহৃত হ্য়। 

২০৭-২৫। স্টানিলান্ম লল্কেউিং 504 2 কষ্টিক পটাস 
বা পট[সিয়াম কার্বনেট ভ্রবণকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লঘু সালফিউরিক আ্যাসিড 

দ্বারা প্রশমিত করিলেই পটাসিরাম সালফেট উৎপন্ন হয়। দ্রুবণটি পরে গাঢ় 

করিয়া শীতল করিলে পটাসিয়াম সালফেট কেলাসিত হয় । 
20 +17550+-550,+21750 
15005 +7550+4-170550++ 7১0+ 005 

ট্াস্ফার্টের লবণ-স্তুপে যে সোনাইট (90071) বা! ক্যানাইট (২5904, 

1250১ 71£015) 61350) পাওয়া যায় উহাদের দ্রবণ হইতে আংশিক- 
কেলাসন দ্বারাও পটাসিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা সম্ভব | 

সাদা অনার্ঘ স্কটিকাকারে পটাসিয়াম সালফেট পাওয়া! যায়। ইহা জলে 
মোটামুটি দ্রবণীয়। 

পটাপিয়াম-ফটকিরি (06591) 918) প্রস্তুতিতে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত 

হয়। সার হিসাবেও সামান্ত পরিমাণ পটাসিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 



অষ্টাত্িংশ অধ্যায় 

সৃংক্ষার-ধাতু-_ক্যালসিয়াম 
চি, 0৪1 পারমাণবিক গুকত্ব, ৪০০৮। ্রমান্ক, ২৫ । 

্রক্তিতে ক্যালসিয়াম মৌলাবস্থায় থাকে না, কিন্তু উহার নানাপ্রকার যৌগ 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল যৌগের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-- 

/6১) ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ০800১--ইহা বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, 
যথা £__চুণাপাথব (1177-51০/€), খড়িমাটি, মার্ধেল পাথর, ব্যালসাইট (61210116), 
কাক্ষ-ম্পাব (01091)91), ইত্যাদি । ডিমের খোসা, এবং জলজন্তর বহিবাবরণেও 

ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে । 

(২) ডলোমাইট (1)0100166), 05005, 88005 । 

(৩) ক্যালসিয়াম সালফেট, 0750$1 উহ! প্রধানত: দুই রকমের-- 

(ক) জিপসাম (05110), (05054, 21150 1 

(খ) আনহউ ইট (4১111151016)) 0১041 

কা|লদিযাম ফসফেট, (5 01১0,)5 1 যথা £-- 

কে) আপেটাইট (47৮16)১ (৮75, 308801205)5 | 

(খ) করক্ষরাহট (1১1101)1)01010)) (85070) 1 

(গ) জীবজন্ধব হাদেও €05(1)04+)5 থাক । 

(৫) কা।লসিয়াম ফ্লোবাইড, ফ্রুয়োরম্পাব, (15 | 

(৬) ক্যালসিয়াম নিলিকেট, 0%910)5 1 অনেক পাথবেই ইহা মিশ্রিত থাকে । 

1৮-৯। ক্যালসিম্সান্ম শ্রভ্ভভি-ক্যালসিয়াম অক্সাইড অত্যন্ত 
সহজলভ্য বটে, কিন্তু উহাকে উচ্চ উষ্ণতায়ও কার্ধন দ্বারা বিজারিত কর! 

না। সেইজন্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা ক্যালসিয়াম 

গ্রস্তত করা হয়। 

গ্র্যাফাইট নিশম্মিত পাত্রে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের 

একটি মিঅণ ৬ $ ১ অনুপাতে লওয়া হয়। বিছ্যুতৎ-প্রবাহের সাহায্যে ৬৬০০- 

শ০০০ সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত ভাপিত করিয়! মিশ্রণটিকে গলিত অবস্থায় রাখা হয়। 

বাহির হইতে গ্র্যাফাইট পাত্রের নীচে শীতল জল প্রবাহিত করিয়া উহার 
বাহিরের দিকটি ঠাণ্ডা করা! হয়। ফলে, খানিকটা মিশ্রণ কঠিনাকারে জমিয়া 

(৪ 
স্ব 

০ 
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পাত্রের ভিতরের গায়ে একটি আবরণ ব! আচ্ছাদনের কৃষ্টি করে। মূল্যবান 
গ্র্যাফাইট পাত্রটি ইহাতে দীর্ঘ- 
দিন ব্যবহার করা সম্ভব হয়। 

ছুইটি গ্র্যাফাইট দণ্ড আযানৌড 
রূপে এবং একটি লোহার দণ্ড 

ক্যাথোড রূপে গলিত মিশ্রণে 

আংশিক নিমজ্জিত রাখা হয়। 

ক্যাখোডটি ভিতরে ফাপা এবং 

ইহার মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ পরি- 
চালিত করিয়া উহাকে সর্বদ! 

শীতল রাখা হয়। ক্যাথোড ও 

আানোড ব্যাটারীর সহিত জুড়িয়া 

দিলে, গলিত ক্যালসিয়াম 
ক্লোরাইডের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ- 

প্রবাহ চলিতে থাকে, ফলে উহা 
চিত্র ৩৮ক-_ক্যালসিয়া ম প্রস্ততি বিযোজিত হইয়া ক্যাথোডে ক্যাল- 

সিয়াম ও আযানোডে ক্লোরিণ উৎপন্ন হ্য।_ ক্যালসিয়াম ক্যাথোডে সঞ্চিত হইতে 

' থাকিলে, ধীরে ধীরে একটি '্ভু'র সাহায্যে ক্যাথোডটি উপরের দিকে উঠাইয়া 
দেওয়া হয় এবং উৎপন্ন ক্যালসিরাম একটি যষ্টির আকারে পাওয়া যায়। 

ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইভ থাকার জন্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অনেক কম উষ্ণতাষ 
গলে । সেইজন্ই মিশ্রণ ব্যবহার কর! হয় ( চিত্র ৩৮ক )। 

09012 - 087+-1+2091- 

027 + 2675 0৪ 201-- 2535 0915 

ক্যালনিয়ামের ধর্ন্ম-_ক্যালসিয়াম ধাতু রূপার মতই উজ্জল সাদ! রংয়ের 
কিন্তু যথেষ্ট নরম । ইহার ঘনত্ব ১৫২ এবং গলনাক্ক ৮০০০ সেন্টিগ্রেড । 

ক্ষারধাতুর মত অত্যধিক সক্রিয় না হইলেও, সাধারণ ধাতু হইতে 
ক্যালসিয়ামের জক্রিয়তা অনেক বেশী। অক্সিজেন, হালোজেন, সালফার 

প্রভৃতির সহিত উহা সহজেই যুক্ত হয়। 
€০2৪+ 0০15 - 0০9%0০19 

260০৪ + 092 ন 2090) (০৪+ ০ _ 085 



ক্যালশিয়্াম ৬১৭ 

উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সহিতও ক্যালসিয়াম 
সোজাস্ব্জি যুক্ত হইয়া ছিযৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে £__ , 

(0৪4 [27 09172 30৪, + ৪77 0958৪ 

জলের সহিত ক্যালসিয়াম ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোজেন 
উৎপাদন করে 2 0%+2]750-05007)5+ 7, 

বিভিন্ন আযাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসি্নাম আসিভের হাইড্রোজেন 

প্রতিস্থাপিত করিয়া থাকে :-_- 
0+2701- 05015+ চাও 

0৪+2না0৯- 0৪(ব০9)5+ 7, 

ক্যালসিয়ামের তেমন বহুল ব্যবহার নাই। কখন কখন কোন কোন 

ধাতু-নিষ্ধাশনের পর ঢালাই করাব সময় ক্যালসিয়াম বিজারক হিসাবে ব্যবহৃত 
হ্য়। আল্্কো (01৩০১, ফ্রেয়ারী চে") প্রভৃতি ধাতুসংকরের ক্যালসিয়াম 

একটি উপাদান। 

ক্যালসিয়ামের যৌগসমূহ 
১০৮-২,। ্ষ্যালনিলান জক্ঞা ইন্ড, চুঃ 080 2 উত্তাপ-প্রচ্জেগে 

ক্যালদিয়াম কার্ধনেট ( চুণ।পাথর ) বিযোজিত করিয়। সর্বদা চুণ প্রস্তুত করা হয়। 

000৯৯০০+ 005 

বিক্রিয়াটি উভমুখী। সুতরাং সম্পূর্ণ চুণাপাথরকে চুণে পরিণত করিতে 
হইলে কার্ধন-ডাই-অল্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইয়। লওয়া প্রয়োজন । 
এইজন্য ইঞ্টক-নিশ্মিত বড় বড় চুণের ভাটিতে ([-7006-1011) এই বিযোজন 
সম্পাদিত হয়। এই চুণের ভাটি বা চুণ-চুলীগুলি দেখিতে অনেকট! দীর্ঘ 
গম্ুজের মত। চুলীর নীচে বাযু-প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে । নীচের অংঙঞ্জে কয়ল! 
জালাইয়। চুলীতে তাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় পার্ববস্ু একাট চুজীতে 
কয়ল! জালাইয়! উত্তপ্ত প্রডিউপার গ্যাস ইত্যাদি ভাটির ভিতর পরিচালিত করা 
স্থবিধাঁজনক (চিত্র ৩খ)। ছোট ছোট কাকরের আকারে চুণাপাথর উপর 
হইতে এই চুল্লীতে প্রবেশ করিতে থাকে । চুলীর অভ্যন্তরের উষ্ণতা প্রায় 
১০০০০ সেন্টিগ্রেড হইলে, চুণাপাথর বিষোজিত হইয়া চুণে পরিণত হয় । উৎপন্ন 
কার্বন-ডাই-অঝ্মাইভ গ্যাস উত্তপ্ত গ্যাস-প্রবাহে উপরের দ্দিকে উঠিয়া একটি 
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নির্গঘ-পথে বাহির হইয়া যায়। 
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ভাটির নীচে সাদ! চুণ আসিয়৷ জম হয় এবং 
উহাকে একটি নিগম-দ্বার দিয়! বাহির করিয়া লওয়া হয়। 

ভাটির উপরের দিকে চুণীপাখর 

সর্ববদ। প্রবেশ করান হয় এবং চুলীর নিম্ন- 

দিক হইতে চু সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং 

২ ভ|টির কাজ কখনও বন্ধ করার প্রয়োজন 
২ হয় না। চুণ টিনের ভিতর আবদ্ধ 
রগ অবস্থায় স্থানান্তরে প্রেবিত হয় । 

ম% 
ৃ চুণের ধর্ন্ম_চণ একটি 

সাদা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। 
্ 

ইহাকে তাপিত করিলে সহজে 

গলে না, বরং অতিরিক্ত উষ্ণতায়, 

অক্পসি-হাইড্রোজেন শিখা 

ইত্যাদিতে,_-উহ1 ভাব্বর হইয়া 

উজ 
০৮৯ 

৮ তে 

ছি ৬১৫ 

টি ১১১ 
৪ 

হি সির 

কি 

১৪. শা, 
৯২৯৯২ ৬ ৯১২৭ 

১১১, ১১ সই 

পপির? চে, 

]] 14 

লে 10) | টং বি 
6 11 টা রি ই উঠে এবং আলো! বিকিরণ করে। 

৪. ৮ 4২ রং ৰা ০ ০০ 

(৫ 
রহ গ রি ২ 

বিছযৎ চুসতে 
প্রায় ] 

রি 42 সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহাকে গলান 

ররর সম্ভব। 
জলেব প্রতি চুণের আসক্তি 

খুব বেশী। বাধু হইতে জল চিত্র ৩৮খ--চুণের ভাটি 

শোষণ করিয়! উহা! ক্যালসিয়াম হাইট্রক্সাইডে পরিণত হয়। 

0%0+ 1750২ 0৪(077)2 

জলে চুণের দ্রাব্যতা খুব বেশী নয়। উহার জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ 08(977)- 
এর দ্রবণ তীব্রক্ষারগুণাত্মক। চুণ আাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে এবং লবণ 
ও জল উৎপাদন করে। 0৪0+2]701- 09015+1750 

/ ১০৮-১০। ক্যাল্নস্িজ্াম হা উড্ক্হউ,্ভ্লিচিিঃ 08(08)5 2 
চুণের সহিত অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে, টুণ উহা! তৎক্ষণাৎ সশবে। 

শোষণ করিয়া লয়।- দ্রবীভূত না হ₹ুইয়াও এইভাবে চুণ যথেষ্ট জল শুধিয়া লইতে 
পারে। এই প্রক্রিয়ার সময় যথেষ্ট তাপ-উদগীরণ হয়, চুণ আয়তনে অনেকটা 
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বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে বিচুর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বস্ততঃ জলের সহিত 
চুণের রাসায়নিক যোগাযোগ ঘটে । 0৪0+1750- 08007), 

এই বিচুর্ণ কঠিন ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে “কলিচুণ” (515100-11006) 

বলা হয়। 

কলিচুণ একটি তীব্রক্ষার বটে, কিন্তু জলে বিশেষ দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং 
কলিচুণ যদি অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়! রাখা হয়, তবে চুণ নীচে 

থিতাইয়! যায় এবং তাহার উপরে একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার ক্য।লসিয়াঁম হাইডর- 
ক্লাইভের সম্পৃক্র দ্রবণ পাওয়া যায়। এই স্বচ্ছ দ্রবণটিকে সাধারণতঃ “চুণের 
জল” (1107-5/261) বলা হয় । 

কলিচুণ যদি সামান্থ পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে উহা! 

জলে ভাসমান বা প্রলশ্বিত অবস্থায় থাকিয়া দুধের মত সাদা একটি মিশ্রণের 

সৃষ্টি করে, উহাকে “চুণ- গোলা” (1. ০৫1) বলে। 

কলিচুণ কার্ধন-ডাই-অক্সাইডভ গ্যাস শোষণ করে এবং উহার দ্বারা ক্যালসিয়াম 

কার্ধনেটে পরিণত হইয়! যায়। 
0০৪(০)17)5 + 005. 020০03 + 1156) 

চুণ ও কলিচুণের ব্যবহার-_চুণ নানাবকম কাজে লাগে। তন্মধ্যে অধিকাংশ চুণ 
বায় হয় কলিচুণ প্রপ্ততিতে ৷ নিবদক রূপে এবং ধাতু-নিষ্ঘ/শনে বিগালক রূপে চুণ ব্যব্ত হয় 
“লাইমলাইট”-_ভাম্বর আলো! সৃষ্টি ৩ চুণ প্রয়োজন হয়। 

উট ব| পাথবের গাণানর মশলাতে যথেষ্ট কণিচুণ ব্যবজত হয়। চুশকামর জন্যও কফলিচুণ 
প্রয়োজন । সিমেন্ট, কাচ, করংত্রীট, বিরঞ্জক, কণ্টিকসোডা' ক্যালবিয়াম কার্াইড প্র্ঠীতির 
প্রস্তাতিতে কলিচুণ অপরিহাধ্য। বীজবারক হিসাবে এবং জমির সার হিসাবেও কলিচুণ 

বাবহত হয়। 

গাঢ় কষ্টিকসোডা দ্রবণের সহিত চুণ মিশ্রিত কবিয! বিষ্ঞক্ষ করিলে যে মিশ্র-পদার্থট 
পাওয়া যায় তাহাকে সোডা-লাইম (5০9৫2-11075) বল! হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে উহা 
ব্যবহৃত হয়। 

৩৮-৪ 1 ক্ক্যাকলম্িআান্ম ক্ষোল্রাউডঃ 0801 2 বিচুর্ণ চক; 

চুণাপাথর ব1 মার্ধেল পাথরের উপর লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ঢালিলে, 
উহাদের পরম্পরের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কাধন- 
ডাই-অক্সাইভ উত্পন্ন হয়। সমস্ত কার্বন-ভাই-অক্লাইড বুদুদিত হইয়া! গেলে, 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভের দ্রবণটি অপরিবন্তিত মার্বেল এবং অন্ান্ত অদ্রাব্য 
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বস্ত হইতে কিয়া লইয়া গা করা হয়। অতঃপর ঠাণ্ডা হইলে এই গাঢ় দ্রবণ 
হইতে 0৪015১01350 কেলাসিত হয়। 

08003 +21701- 09%0915 + 1750) + 0০0) 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সোদক স্ফটিকগুলি স্বচ্ছ বর্ণহীন অবস্থায় থাকে । 

উহাঁরা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। উত্তাপে এই মোদক স্ষটিকগুলি হইতে ক্রমশঃ 
জল বাহির হইয়া যায় এবং অত্যধিক উষ্ণতায় উহারা সম্পূর্ণ অনার অনিয়তাকার 
0৪015-এ পরিণত হয়। ক্য।লপিয়াম ক্লোরাইড অত্যন্ত উদ্গ্রাহী এবং বাতাসে 

রাখিয়া দিলে উহা! জল শোষণ করিয়া! ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইজন্য 
শোধকাধারে নিরুদক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

কোহল ও আ্যমোনিয়ার সহিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুত-যৌগিক উৎপাদন করে £-- 
08015, 402750ল এবং (৪05, ৪শ্বঠাঃ। এইজন্য কোহল বা! আমোনিয়া গাসের 

নিরুদন-কার্ষে) ইহ। ব্যবহাঁব কর। সম্ভব নয়। 

২০৮-৫। ক্যালনিআহম আইইট্রেউ,_08(ঘ9)5 2 ক্যালসিয়াম 

কার্বনেটের (চুণাপাথর, মাবেল গ্রনৃতি ) সহিত লঘু নাইাট্রক আসিডের 

বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম ন।ইট্রেট উৎপন্ন হয়। 

0৫00৭ +2]বাব0২- 08(০১)১+ 170 +00, 
বিক্রিয়াশেষে ভ্রবণটি গাঢ় কর] হইলে, শীতলাবস্থায় উহা হইতে 0৪05), 

41350 কেলাসিত হয়। | 
ক্যালসিয়াম নাইট্রেটও স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ফটিকাকারে থাকে । ক্যালসিয়াম 

নাইট্রেটও উদ্গ্রাহী এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট জমিতে 
সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

২০৮-৬। হ্ষ্ঠালনিলাহম ক্কার্থন্েউ, 08005 2 প্রককতিতেই 

এত ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে ঘে উহা প্রস্তুত করার প্রশ্ন উঠে না। 

গ্রকৃতিলব্ধ ক্যালসিয়াম কাবনেট নানাপ্রকার স্ষটিকের আকারে থাকে । যেমন, 

আইসল্যাণ্ড ম্পার (66190 5027) নামক খনিজ অতি স্বচ্ছ স্কটিকাকার 

ক্যালসিয়াম কার্নেট । আবার মার্বেল পাথর, চুণাপাথর, চক ইত্যার্দিও 

স্কটিকাকার কিন্তু অন্বচ্ছ। 
ক্যালসিয়াম কাধনেট জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু কার্ধন-ভাই-অক্সাইড-সম্প্ক্ত 

জলে দ্রবীভূত হইয়া ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিণত হয়। 
০৪0০০)৪ + 0502 + 7৪0) 7 0801 003)৪ 
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উত্তাপে ক্যালসিয়াম কাধনেট বিযোজিত হইয়! চুণ ও কার্ধন-ডাই-অক্মাইভে 
পরিণত হয়। প্রায় ৬০০৭ সে্টিগ্রেডে এই বিযোজন সুরু হয়। ক্যালসিয়াম 
কার্বনেটের নানারকম ব্যবহার আছে। চুণ ও কার্ধন-ডাই-অক্সাইভ প্রগ্তুতি 
তন্মধ্যে প্রধান। মাবেল পাথর প্রাসাদ-নিশ্নাণে ব্যবহৃত হয়, ভাক্কর্য-শিল্পে ও 

নানাপ্রকার বাসনপত্ত্র প্রস্তুত কারতেও উহা ব্যবহার কর! হ্য়। সিমেন্ট, কাচ, 

লৌহ, সোডিয়াম কার্নেট প্রস্তুতিতে চুণাপাথর একান্ত প্রয়োজনীয়। সাদা রং 
হিসাবে এবং দন্তমঞ্ূনে চক ব্যবহার হয়। 

২০৮-৭%। জ্্যালল্িলান্ সাজ্নক্কষেউ, 08504  প্ররুতিতে 

জিপসাম, 08504, 21750 এবং আযানহাইড্রাইট, 0১০৬ এই ছইরকম 
ক্যালসিয়াম সালফেট দেখ। যাঁয়। ল্যাবরেটরীতে চুণ বা চকের উপর লঘু 
সালফিউরিক আযাসিডের ক্রিয়ার সাহায্যে ক্যালসিরাম সালফেট প্রস্তুত কর! হয়। 

0৪005 + 107 25004 » 0৪5১0) + [7509 + 0092 

জিপসাম সাদ! স্ফটিকাকাঁর পদার্থ, উহ জলে অনতিন্রবণীয়। উহাকে 

প্রায় ২০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাঁপিত কবিলে উহার সমস্ত জল বাম্পীভূত 

ভইয়া যায় এবং অনার ক্যালসিয়াম সালফেট পড়িয়া থাকে । 

প্যারিস-প্লাষ্টার__যদি জিপসামকে ১১০*-১২০০ সেটিগ্রেড উষ্ণতায় তাপিত 
করা হয় তবে উহার জল আংশিক দূরীভূত হয় এবং (০2509), ৪9 

এইব্প পদার্থে পরিণত হয়। 

2105905, 23 5017 (09005 750 31350 

ইহাকে প্যারিস-প্রাষ্টার বলে। ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহ] সাধারণ 
উষ্ণতায় সহজেই জল আকর্ষণ বা! শোষণ করিয়া কঠিন সিষেণ্টের মত অনমনীয় 

সাদা জিপসামে পরিণত হইয়া যায়। এই জন্ত ঢালাইয়ের কাজে, ভাক্ষধ্যে, যন্ত্র 

চিকিৎসকের ব্যাণ্ডেজে এবং সিমেন্ট হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 

জিপসাম নিরুদিত করার সময় যেন উহা কোন বিজারক গ্যাসের সংস্পর্শে না 
আসে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ক্যালসিয়াম সালফেট 

বিজারিত হইয়া ক্যালসিয়াম সালফাইডে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে । 

প্যারিস-প্লাষ্টার প্রস্তুত করা ছাড়াও অন্তান্ত কাজে জিপসাম ব্যবহৃত হয়। 

জমিতে সার হিসাবে, কাগজ শিল্পের পরিপূরক (৮1116) রূপে, সাধারণ চক 
পেন্সিল হিসাবে যথেষ্ট জিপসাম ব্যবহার করা হয়। 
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ম্যাগনেসিয়াম 

€ চিহ্ন, ধাত। পারমাণবিক গুকত্ব, ২৪-৩২। ক্রমান্ক, ১২। 

_ /মীলাবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম না পাওয়া গেলেও উহার নানা রকমের যৌগ 
প্রকৃতিতে পাওয়। যায়। ্টাসফার্টের লবণস্তুপে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পাওয়। যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ম্যাথনেসিয়ামই খনিজ 
পাথরে থাকে । নিম্নলিখিত যৌগগুলিই প্রধানত: উল্লেখযোগ্য £-- 

(১) ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, যথা 2-- 

(ক) ম্যাগনেসাইট (122165115)) ৯1005 

(খ) ডলোমাইট (1901927115), 21500৯, 0৪00২ 

(২) ম্যাগনেসিয়াম ক্লৌরাইড, যেমন 2-_ 

কারালাইট (00270911119), ৮1015, শে, 6ল্ল,0 

(৩) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, যেমন 2 
(ক) কাইসেবাইট (1100110), 1০০০, 20 

(খ) ক্যানাইট (1801110)) [00,125 0,,2750 

(৪) মা'গনেসিয়াম গিলিকেট, যথা 2 

(ক) অলিভাইন (0)11517০), ১185 (776) 9105, 

(খ) টাল্ক (7816), ঈ£,]ব5 (১105) 

(গ) আবেনটোস (১১৯১০১০০৬), 2১150805195) 

উদ্ভিদের সবুজ অংশে যে ক্লোরোফিল থাকে উহীও ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ । 

৩৮-৮ 1 এ্যাগনেনসিলাম  শ্রষ্ভতি--৫১) সাধারণতঃ অনার 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বা কার্ণালাইটকে গলিত অবস্থায় তড়িং-বিশ্লেষিত 
করিয়া ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত করার রীতিই প্রচলিত। 

্টালের তৈয়ারী ছোট ছোট চতৃক্কোণ ট্যাঙ্কে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের ভড়িৎ- 
বিশ্লেষণ করা হয়। ট্যাঙ্কের ভিতর অনার্্ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লইয়! 

বিদ্যৎ্-প্রবাহ সাহায্যে উহ্থাকে উত্তপ্ত করা হয় এবং প্রায় ৮০০০ সেন্টিগ্রেড 

উষ্ণতায় গলাইয়া রাখা হয় (উহার গলনাঙ্ক, ৭৫০০ সেন্টি)। ম্যাগনেসিয়াম 
ক্লোরাইড (12015) 6750) সোদক ক্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। কিন্তু 

গলানোর পুর্ব্বে বিশেষ প্রণালীতে উহাকে অনার করিয়া লওয়া প্রয়োজন, 
কেননা সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড উত্তপ্ত করিলে উহা ম্যাগনেসিয়াম 
অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায় এবং অক্মাইডের তড়িৎ্-বিঙ্লেষণ সম্ভব নয়। 
অনেক ক্ষেত্রে অনার্ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে কার্ণীলাইট ব্যবহার 
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করা হয়। উত্তপ্ত করিলে প্রথমে কার্ণালাইটের জল উদ্বাক্মিত হইয়া যায় এবং 
তৎপর ৯০০০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহাকে গলান হয়। অবশ্য ৫০০০ সেট্িগ্রেডেই 

কার্ণালাইট গলিয়! ঘাঁয় ১ কিস্তু উৎপন্ন 

ম্যাগনেসিয়মও যাহাতে তরল অবস্থায় 

থাকে সেই জন্য ৭০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণত। 

রাখ! হয় (ম্যাগনেপিয়ামের গলনাঙ্ক, 
৬৩১০ সেন্টি )। 

ট্যাঙ্কটির মধ্যস্থলে উপর হইতে 

একটি গ্র্যাফাইটের দণ্ড ঝুলাইয়া৷ দেওয়! 
হয়। ইহা আনোডের কাজ করে। 

গ্র্যাফাইট দ্রগ্ডটিকে ঘিরিয়া একটি 

প্রশস্ত পর্সেলীনের নল রাখা হয়। 

আানোড ও উহার কঞ্চুক পর্সেলীনের 
নলটি গলিত ম্যাগনেসিযাম ক্লোরাইডে 

আংশিক নিমজ্জিত থাকে। লোহার চিত্র ৩৮গ-_ম্যাগনেপিয়াম প্রস্ততি 
ট্যাস্কটকে সোজান্থজি ব্যাটারীর অপর প্রান্তে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, হৃতরাং উহাই 
ক্য/থোড। তড়িত-প্রবাহ পরিচালনের ফলে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত 
হইয়া যায়। আযানোডে ক্লোরিণ উৎপন্ন হ্য় এবং পর্সেলীনের নলের ভিতর দিয়া 
উঠিম্বা একটি নির্গম-পথে বাহির হুইয়। যায়। ট্যাক্ষের ভিতর ম্যাগনেসিয়াম 
উৎপন্ন হয় এবং অধিক উষ্ণত। হেতু গলিত অবস্থায় থাকে । তরল ম্যাগনেসিয়াম 
গলিত কার্ণালাইট বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া 
ভানিয়! ওঠে। 

সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কটি অবশ্য একটি ঢাকনিদ্বারা আবৃত থাকে এবং সর্বদা ট্যাঙ্কের 
ভিতরের তরল পদার্থের উপরে কোল্-গ্যাস প্রবাহিত করা হয়, যাহাতে ভিতরে 
কোন বাতাস না থাকে । তাহা না হইলে, তরল ম্যাগনেপিয়াম বাতাসের 
সংস্পর্শে আদিলেই জলিয়! উঠিবে এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডে পরিণত হইয়া 
যাইবে (চিত্র ৩গ )। 

18015 7 21077420015 
11187 1+26--1/8 20০17 20505 
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যথেষ্ট পরিমাণ তরল ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চিত হইলে উহাকে বাহির করিয়! 

ঢালাই করিয়া লওয়া হয়। এই তড়িৎ্বিশ্লেষণ্রে প্রায় ৪ ভোণ্ট বিহ্যুৎচাপ এবং 

প্রতি বর্গ ডেসিমিটারে ৪০ আ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়। প্রয়োজন । 

(২) উচ্চ উষ্ণতায় ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডকে কার্বন দ্বারা! বিজারিত করিয়াও 

কোন কোন দেশে ম্যাগনেসিয়াম প্রস্ততির প্রচলন হইতেছে । প্রকৃতিল্ধ 

'ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট পোড়াইয়। প্রথমে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈয়ারী কর! 

হয়। 1£00১-1120+ 005 " 

ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডের সহিত বিচুরণণ কোক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া 
লওয়া হয়। কোন তেল বা পিচের সহিত মিশাইয়া এই মিশরটিকে ছোট ছোট 

ইষ্টকাকারে পরিণত করা হয়। একটি তড়িত্চুীতে রাখিয়া এ ইষ্টকসমূহ 
প্রায় ২০০০০ সেন্টিগ্রেডে তাপিত কর] হয়। ইহার ফলে ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইভ 
বিজারিত হইয়া যায়। 

২12০+0-01৮+00 

উত্পন্ন ম্যাগনেসিয়াম ও কাবন মনোক্সাইভ বাম্পাকারে ভড়িৎ-চু্ী হইতে 
বাহির হইয়৷ আসে (ম্যাগনে সিয়ামের স্ষুটনান্ক, ১১০০০)। শীতল পাত্রে ঘনীভূত 
করিয়া কঠিন ম্যাগনেসিয়াম সংগ্রহ কর! হয়। পরে পুনরায় এই ম্যাগনেসিয়াম 
৯০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অন্ধুপ্রেষপাতন ঘার] বিশুদ্ধ করিয়া লওয়। হয়। 

(৩) ম্যাগনেসিয়াম অক্সইডকে গলিত বেরিযাম ফ্লৌবাইড ও ম্যাগনেসিয়ম ফ্লৌবাইডে 

দ্রবীভূত করিয়। (৮৫০০০) তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিলেও ক্যাথোডে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু পাওযা যায়। 
21১160 সদ 21405 

(৪) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডকে কাবাইঢ ব। ফেবো-সিলিকন দ্বারা উচ্চ উষ্ণতায় বিজারণ কা বলেও 

মাগনেসিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয়। 3109+ 0805 -3818+0০80+260 
2180+51-218-+5105 

ম্যানেসিয়ামের ধর্ম- ম্যাগনেসিয়াম ধাতু উজ্জল সাদা রংয়ের। উহা! 
অপেক্ষাকৃত নরম, উহার ঘনত্ব ১:৭৪, গলনাঙ্ক ৬৫১ সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক 
১১০০০ সেট্টিগ্রেড। উহার প্রসার্ধযতা৷ ও ঘাতসহতা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

বাতাস ব1 অক্সিজেনের সান্নিধ্যে ম্যাগনেসিয়ামকে তাপিত করিলে উহা উজ্জ্বল 

শিখাসহ জলিয়! ওঠে এবং জারিত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয় £__ 

27184 04-21420 
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হালোজেনের সহিতও ম্যাগনেসিয়াম সৌজাস্থজি যুক্ত হয় এবং এই বিক্রিয়ার 
সময় তাপ ও আলো! বিকিরণ হয় £_-146+ 019-৮11£015 

অধিকতর উষ্ণতায় ম্যাগনেসিয়াম নাইড্রোোজেনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং 

ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইভে পরিণত হয়। 
31৬157+5-71£515 

শ্বেততপ্ত ম্যাগনেসিয়াম ট্রাম, কার্ধন-ডাই-অক্মাইভ, নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতিকে 

বিযোজিত করিয়া দেয় এবং বস্ততঃ এই সকল ক্ষেত্রে উত্তপ্ক ম্যাগনেসিয়াম 

বিজারকের কাজ করে £-- 
216 + 005 2480+0 

2154 2100 7 2110004 ও [৬০ + 1726) --7100)+ 172 

ম্যাগনেসিয়ম নানারকম আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও 
উৎপাদন করে, কিন্তু ক্ষারক দ্রবণের সহিত কোন বিক্রিয়া করে না। 

স্যাগনেসিয়ামের বাবহার ৪৫১) ইলেকট্রন € 15161011010, 1167217)) 

ম্যাগনেলিয়াম (1৮+451), প্রতি ধাতুদংকর মাগনেসিয়াম হইতে প্রস্তুত হয়। 
২ সাংকেতিক আলোক এবং ফটোগ্রাফীর আলোক উৎপাদনে মাাগনেসিয়াম বাবহৃত হয়। 

(৩) বাজী প্রস্তুতিতে এবং কোন কোন অগ্রধৎপাদক বোমা তৈয়াবী করিতে মাগনেসিয়াম চুণ 
প্রয়োজন হয়। 

২০৮১৯ । ম্যাগন্দেনসিজাম আক্জ্সাউড্ড। 8202 উভাপের 
সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বিযৌজিত করিয়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সর্বদা 

প্রস্তুত কর। হয়। 

16008 71420 + 005 

ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইভ সাদা বিচুর্ণ অবস্থায় থাকে । জলে ইহার ভ্রাব্যত। 
খুব কম। অক্সাইডটি ক্ষারকীয় এবং আাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া জল ও 

লবণ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত উষ্ণতা ছাড়া ইহা! গলে'না বলিয়া অগ্নিসহ ইষ্টক 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা! ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ-চুল্লীর অভ্যন্তরে 'নাবরক 
গহসাবে ইহা ব্যবহার হয়। ওষধ হিসাবেও কিছু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড 
প্রয়োজন হয়। 

২০৮-৯০। স্যাঙ্গন্নেস্নিজআালমম হাইভ্জ্াইড। 812007)2 2 
কোন ম্যাগনেসিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণে কষ্টিকসোডা ব1 পটাম দিলে 

ম্যাগনেসিয়াম হাইড্ুক্লাইভ অধ:ক্ষিপ্ত হয় । 
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115015+ 2507 -815(017)5 + 290 
[5১004 + 21097 _ 15(09177)9 + 12902 

ম্যাগনেসিয়াম হাইডুক্সাইভড জলে খুব সামান্যই ভ্রবণীয়। উহার লঘু জলীয় 
দ্রবণ ক্ষারগুণাত্মক এবং লাল লিটমাসকে নীল করিয়! দেয়। আযাসিডের সহিত” 

ইহা! বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 
ম্যাগনেসিয়াম হাইডুক্লাইড আযমোনিয়াম ক্লোরাইডে দ্রবণীয়-_ 

215(07)5+ 2 0] ৮ 2াবার 017 + 00505 

অধিক উষ্ণতায় তাপিত করিলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্লাইড হইতে জল বাহির 
হইয়! যায় এবং উহা ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডে পরিণত হয়। 

12(01ন)১-1/00+ ৮20 

ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্লাইভ বাধু হইতে 005 শোষণ করিয়া ক্ষারকীয় 

ম্যাগনেসিয়াম কাধনেটে পরিণত হয় ; 1150077)2,4800১ | 

২০৮৯১ । ম্যাগন্দমেনিলাম ক্ষাল্লাইজ, 1120]2 £ 
ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অআ্যাসিডের বিক্রিষর 
সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম ক্রোরাইড প্রস্তুত কর! হয। বিক্রিয়াশেষে ম্যাগনেসিয়াম 
ক্লোবাইডের যে দ্রবণ পাওয়া যায় উহ] গঢ করিয়| শীতল করিলে ছয়টি জলের অণু 
সহ ম্যাগনেসিযাম ক্লোরাইডের সোদক স্ষটিক কেলাসিত হয়, 112018,013 501 

1500৯ +21101-112015+005+1750 

সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইভকে ধীবে ধীরে তাপিত করিলে উহার জল 

আংশিক উদ্বায়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনাপ্্র হয় না। অতিরিক্ত উত্তীপে 
(১৮০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ) সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর্রবিশ্লেষিত হইয়া 
ম্যাগনেসিয়াম অক্সিক্লোরাইডে পরিণত হইয়া যায়। 

212015,01150]1-11550015+ 11170 +2ন0 

বাতাসের সান্নিধ্যে আরও উত্তপ্ত করিলে অক্সির্োরাইড বিযোজিত হইয়া 
ম্যাগনেনিয়াম অল্পাইভে রূপান্তরিত হয়। 

2050015+05 74180 +2015 

অতএব সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড উত্তপ্ত করিয়া অনার লবণ প্রস্তুত 
কর] সম্ভব নয়। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সহিত ক্লোরিণ গ্যাসের ক্রিয়ার ফলে 
অনার্্ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইভ পাওয়া যাইতে পারে £__ 

15701 _ 16015 



ম্যাগনেপিয়াম ৬২৭ 

অপর একটি পদ্ধতিতেও অনার্্র ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত করা যায়। 
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইভ দ্রবণের সহিত প্রথমে আণবিক অনুপাতে আমোনিয়াম 
ক্লোরাইভ মিশ্রিত করিয়া লওয়1 হয়। মিশ্র দ্রব্ণটি গাঢতর করিলে উহ! হইতে 
750, 18012, 677০0--এই দিপাতুক লবণটি (0০016 581) কফেলাসিত 
হয়। এই দ্বিধাতুক লবণ উত্তপ্ত করিলে প্রথমে উহার জল সম্পূর্ণ উড়িয়া যায় এবং 
তৎপর উহা! হইতে আযামোনিয়াম ক্লোরাই ডও উদ্বায়িত হইয়া যায়, কেবল অনার 

ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড অবশেষ থাকে । 

ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের স্ষটিকগুলি সাদা ও উদ্গ্রাহী এবং উহার জলে 
অত্যন্ত দ্রবণীয়। 

সোরেল সিমেন্ট (5০:০1 05020) নামক বিশেষ রকমের সিমেন্ট প্রস্তুতিতে 

ইহা ব্যবহৃত হয়। কাচ, পর্সেলীন প্রভৃতি জোড়া দিতে, দন্ত চিকিৎসাঁতে এই 

সিমেপ্ট গ্রযোজন হয। কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত সুতা প্রস্তত 

করিতে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহ্ত হয়। 

+ ২০৮৯২ ।  স্যাগন্নেসিক্সাম নাউ্রেউ। ঘি(ঘ0)2 ও 

ম্যাগনেসিয়াম ধাতু অথবা উহার কার্বন্ট, অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইডের সহিত 

লঘু নাইট্রিক আযাসিড বিক্রিঘা করিলে ম্য।গনেসিমাম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। 
$2+2না০১-া৪0ব০১)১+ ছা, 
11000)3 +21703 - 1৬20 0$)5 +7750)+ 005 

স্বচ্ছ বর্ণহীন ম্যাগনেসিযাম নাইট্রেট স্টিক অত্যন্ত উদ্গ্রাহী এবং জলে 
খুব দ্রবণীয়। অতিরিক্ত উত্তাপে উহা বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন, নাইট্রোজেন 
পারঅক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়। 

214£0৯)5-2180 +2৯০,+ 05 

২০৮-৯১০। ম্যাগন্েসিলাম কার্বন্মেউ, 82009 2 ম্য।গনেসাইট 

খনিজ রূপে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। কোন ম্যাগনোসয়াম লবণের জলীয়- 

ভ্রবণে সৌভিয়াম বা পটাসিয়াম কার্বনেট দিলে একটি সাদা অধ:ক্ষেপ পাওয়। 
যায়, উহ] বস্ততঃ ক্ষারকীয় ম্যাগনেসিয়াম কাবনেট, 1500৪) 5118(073),, 

217509। 

ক্ষারকীয় ম্যাগনেসিয়াম কার্ধনেটকে জলে প্রলপ্ষিত অবস্থায় রাখিয়া! উহাতে 
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কার্বন-ডাই-অক্মাইড গ্যাস পরিচালিত করিলে, উহা! ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়! 
যায়। সম্ভবতঃ ম্যাগনেসিয়াম উহাতে বাই-কার্ধনেটে অবস্থায় থাকে। এই 
দ্রেবণটি ফুটাইলে উহা! হইতে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট অধংক্ষিপ্ত হয় £-_ 

15008 + 0০02 + 7907 1167 ০099)2 

10 00৯)5-11500৯+00৯+ 750 

বিভিন্ন ম্যাগনেসিয়াম লবণ ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করার জন্য 

ম্যাগনেসিয়াম কার্ধনেট প্রয়োজন হয়। ওঁষধ হিসাবেও ইহা! বাবহৃত হয়। 

২০৮৯৪ 1 ম্যাগন্েেসিলাহ্ম াল্কেউ, 8590৭ 2 ম্যাগনে- 
সিয়াম কার্বনেটের উপর লঘু সালফিউরিক আযাসিভ দিলে ম্যাগনেসিয়াম সালিফেট 
পাওয়া যায় এবং কাবন-ডাই-অক্মাইভ গাঁ উত্পন্ন হয়। উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম 

সালফেট জলীয় দ্রবণে থাকে । কেলাসিত করিলে ৭টি জলের অণু সহ উহ্! 
স্কটিকাকারে পাওয়। যায়, 712504, 71150 সাধারণতঃ এই সোদক 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেটকে “এপমাম লবণ? (22500 3911) বল হয়। 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ষটিক রূপে থাকে । উহা জলে 

খুব দ্রবণীয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ১৫০০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহার ৬টি জলের 
অণু উড়িয়া যাঁয় এবং ২০০০ সেট্টিগ্রেডে উহা! সম্পূর্ণ অনার হইয়া পড়ে। 

50০০ 200০0 
21650১71750 __-৯ ৫১0+১750 ---৯ 0250, 

ক্ষার ধাতুর সালফেটের সহিত ইহা দ্বিধাতুক লবণ উৎপন্ন করে; যথা, 
7590১11690১ 0020 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ওষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। তুল! এবং সুতার 
ব্যবসায়ে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। 



উনচতারিংশ অধ্যাক়্ 

আ্যালুমিনিয়াম “ 
॥ চিহ্ন, 211 গারমাণবিক গুরুত্ব, ২৬৯৭ | ্রমাঙ্ক, ১৩। 

আ্যালুমিনিয়াম মৌলাবস্থায প্রকুতিতে থাকে না সত্য, কিন্তু উহার বহরকমের 
যৌগ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, সমস্ত ধাতুর ভিতর 
আযালুমিনিয়ামের পরিমাণই পৃথিবীতে সর্বাধিক-_ইহ!র পরিমাণ পৃথিবীর ওজনের 
শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ। উহার অধিকাংশই সিলিকেট হিসাবে মাটিতে বা 
মাটিপাথরে থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি বিশেষ খনিজেব নাঁম এখানে 
উল্লিখিত হইল :-_ 

(১) অক্মাইড £ (ক) বল্সাইট (0)70:010)১ ১1505, 21350 

(খ) জিবদাইট (0110)১110), 9150), 21,0 

(গ) ডাযস্পোর 01)1551)010)) 4১1505১1150) 

৷ (২) ফ্লোবাইড 2 ক্রায়েলাইট (00116) ০, ৮]7ও 

(৩) সালফেট £ আলুনইট (,৬101110), ১1১ (50+)5৭,[550।, 4১1607), 

(৪) সিলিকেট 2. কে) ফেন্দম্পার (171২0 )১1.15150, 

(খ) ব্যাগুলিন (81117), 11 ,815ক150১ ইত্যাদি । 

২০৯-৯। আ্যালুমিনিসসান_ বর্তমানে অবশ্ত প্রচুর আ্যালুমিনিয়াম 
ধাতু গ্রস্তত কর! হয় এবং নান! কাছে বাবহৃত হয়ু। কিন্ত উহাব উৎপাদ্ন- 
প্রণালী খুব বেশীদিনের পুরাতন নর। পৃথিবীর অধিকাংশ আযালুমিনিয়ামই 

সিলিকেট অবস্থায় থাকে এবং আালুমিনিযাম সিলিকেট হইতে ধাতুটি উত্পাদন 
করা খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাদ্য। আযালুমিনিয়ামের আর একটি প্রশস্ত আকরিক 
বক্মাইট, উহাতে আযালুমিনিয়াম অক্সাইড থাকে। কিন্তু অপিক উষ্কতাতেও 

কার্ধন দ্বারা উহাকে সহজে বিজারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া, আযলুমিনিয়াম 
অক্লাইড উত্তপ্ত করিলে উহা ভাস্বর হইয়া উঠে, গলে না এবং উহা বিদ্যুৎ- 

অপরিবাহী। এইজন্য সোজাস্থজি আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তড়িৎ-বিগ্লেষণও 
, সম্ভব নয়। এই সকল অস্থৃবিধার জন্য বহুদিন পধ্যন্ত আলুমিনিয়াম ধাতু মোটেই 
সৃহুজলভ্য ছিল না। 

১৮৮৬ সালে হল (1911) এবং হেরে। (৪7:০1) উভয়েই দেখিতে পান যে 
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বন্সাইট গলে না এবং বিছ্যুৎ-পরিবাহীও নয়, কিন্তু বল্সাইট গলিত ক্রায়োলাইটে 
দ্রবীডৃূত হয় এবং এই দ্রবণের যথেষ্ট বিছ্যুৎপরিবাহিতা আছে। 'গলিত 
ক্রায়োলাইটে বল্সাইট দ্রবীভূত করিয়।৷ যদি উহাতে বিদ্যু্প্রবাহ দেওয়া যায় 
তাহা হইলে বক্সাইট বিযোজিত হইয়। যায় এবং ক্যাথোভে আযালুমিনিয়াম পাওয়া ' 
যায়। এই আবিফারের ফলেই প্রচুর পরিমাণে আযালুমিনিয়াম প্রস্তত কর! সম্ভব 
হইয়াছে এবং বণ্তমানে সমস্ত আযালুমিনিয়ামই এই উপায়ে বক্সাইট হইতে প্রস্তত 
করা হয়। 

বিবরণ _ বক্সাইটের ভিতর আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সাধারণতঃ ৫০-৬% 
ভাগ মাত্র থাকে। ইহার সহিত প্রধানতঃ আয়রণ অক্সাইড (62035) "ও 

সিলিকা (5109) মিশ্রিত থাকে । তড়িৎ-বিশ্লেষণ করার পূর্বের বল্সাইট হইতে 
বিশুদ্ধতর আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা আালুমিনা (21503) তৈয়ারী করিয়া 

লওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে যে আযালুমিনিযাম পাওয়া যাঁয় উহাতে লৌহ 
ও সিলিকন মিশ্রিত থাকার জন্য উহ অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং কাজের অন্থপযোগী 

হইয়া থাকে। এইজন্য প্রথমেই বল্সাইট হইতে রাসায়নিক উপায়ে শুদ্ধতর 
আযলুমিনা প্রস্তত কর। দরকার। বিশুদ্ধ আযলুমিনাকে অতঃপর গলিত 

ক্রায়োলাইটে দ্রবীভূত করিয়া তড়িৎ-বিশ্লেিত করা হয়। প্রয়োজন-বোধে উৎপন্ন 
আযলুমিনিয়ামের পুনরায় তড়িৎ-বিশোধন |1:10110-10011176] করা হয়। 

আযালুমিনিয়ামের উৎপাদন-পদ্ধতিটি এইভাবে তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
সম্পাদিত হয় 2 

(১) বজ্সাইট হইতে শুদ্ধতর আযালুমিন প্রস্তুতি, 
(২) আযালুমিনার তড়িত-বিশ্লেষ্ণ, এবং 

(৩) উৎপন্ন আযলুমিনিয়ামের তড়িবিশোধন। 

এই প্ররক্রিয়াগুলির জন্য আযালুমিনিয়াম-উৎপাদন-শিল্পে নিয়লিখিত উপাদান- 
সমুহ প্রয়োজন হয় 

(১) বক্সাইট (41505, 2350), (২) কষ্টিকসোডা বা সোভিয়াম " 

কার্বনেট, (৩) ক্রায়োলাইট (৪41]75), রি ফুয়োম্পার (০9৪), 
(8) কোক (কার্বন )4 

(১) বিশুদ্ধ আালুমিনা প্রস্ততি আজকাল সাধারণতঃ যে সকল 
বঙ্জাইটে সিলিকার পরিমাণ কম তাহাই ব্যবহৃত হয়। 'কিচর্ণ অবস্থায় 
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বক্সাইটকে একটি অটোক্রেভে (৪এ/০০৪৬০) প্রায় ছয় আটমস্ফিয়ার চাঁপ 

এবং ১৫০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গাঁ কষ্টিকসোডা ভ্রবণের সহিত উত্তপ্ত করা হয়। 

ইহাতে সমস্ত আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইভ কষ্টিকসোডার সহিত বিক্রিয়ার ফল্সে 
সোডিয়াম আযালুমিনেটে পরিণত হয় এবং দ্রবীভূত হইয়া! যায়। খানিকট! 
সিলিকাও সোডিয়াম সিলিকেট বূপে ব্রবীভূত হয়। কিন্তু আয়রণ অক্সাইডের 
কোন পরিবর্তন হয় ন1। 

20 +41১0৯ -2৪2105 + 50 
2াবজ0োন +9105-159105+ 7720 

সোডিয়াম আযালুমিনেট ইত্যাদির দ্রব্ণটিতে কিছু জল মিশাইয়া উহাকে 
লঘু করিয়া, অদ্রবণীয় 77605 হইতে ছাকিয়া লওয়া হয়। অতঃপর দ্রবণটিতে 
অল্প-পরিমাণ সদ্য-প্রস্তত ৪-আযালুমিনা [/১1(917)2] দেওয়া হয় এবং সমস্ত 

দ্রবণটি দ্রুত আলোড়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে সোডিয়াম আালুমিনেট 
আর্্রবিক্লেষিত হইয়া যায় এবং সমস্ত আযলুমিনিয়ামটুক অআ্যালুমিনিয়াম 
হাইড্রক্সাইড রূপে অধংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অধ:ক্ষেপটি ছাকিয়া লইয়া বিশু 

রা হয় এবং পরে অতিরিক্ত উত্তাপে দহন করা হয় (8160)। জল বিদুরিত 

হইয়া উহা শুদ্ধতর আযলুমিনাতে পরিণত হয়। 
29/5105 +4াও 50 72410977)5 +2জ017 

2/510017)১ -4১1505 +27350 

(২) ভড়িও-বিশ্রেষণ__অতঃপর ইস্পাতের তৈয়ারী ছোট ছোট লোহার 
ট্যা্ষে বিশুদ্ধ আালুমিনার তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। এই ট্যান্সগুলির মোটামুটি 
আয়তন ৭/% ৪? ফিট এবং উচ্চতা! প্রায় ২২ ফিট। ট্যাঙ্ষের অভ্যন্তরে উহার 
দেওয়াল ও মেঝে প্রায় ১ ফুট পুরু গ্র্যাফাইট কার্বন দ্বার আবৃত থাকে । 
এই গ্র্যাফাইটই তড়িৎ-বিশ্লেষণের ক্যাথোডের কাজ করে। আর এক সারি 
গ্র্যাফাইট দণ্ড উপর হইতে ট্যাঙ্কের মশ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হ্য়। ইহার! 

আানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্কের ভিতরে বিচুর্ণ ক্রায়োলাইট লইয়া 
প্রথমে আনোড ও ক্যাথোডের মধ্যে বিছ্যুৎ্-স্ফুলিঙ্গের স্থষ্টি করিয়া উহাকে 

গলান হয় এবং ত২পর গলিত ক্রায়োলাইটের ভিতর দিয়! বিদ্যুত্-প্রবাহ যাইতে 
থাকে । এইভাবে উহাকে তরলিত অবস্থায় প্রায় ৯০০* সেন্টিগ্রেড উঞ্ণতায় 
রাঙা হয়। প্রক্ৃতিজাত ক্রায়োলাইট যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে 
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প্রয়োজনান্গপাতে সোডিয়াম ফ্লোরাইভ টব) এবং আযালুমিনিয়াম ফ্লোরাইভ 
মিশাইয়া গলাইয়! লওয়া হয়। অত:পর গলিত ক্রায়োলাইটে আযালুমিনী-চর্ণ 
দেওয়া হয়। উহা দ্রবীভূত হইয়! যায়। ইহার সহিত অল্প পরিমাণে ফ্ুয়োম্পারও 
দেওয়া হয়। ফ্লুয়োম্পার দিলে মিশ্রণটির সান্দ্রতা কমিয়া তরলতা বুদ্ধি পায়। . 

চিত্র ৩৯ক-__আযপুমিনিয়।ম প্রস্তুতি 

মিশ্রণটিতে উপাদানগুলির অনপাত-_ক্রায়োলাইট £ আযালুমিনা ঃ ফ্ুয়োম্পার - 
৮০ £ ২০২ ৭। আ্যানোড ও ক্যাথেডি যথারীতি ব্যাটারীর সহিত জুড়িয়া 
দিলে বিদ্যুৎ্প্রবাহ পরিচালিত হয় এবং ক্যাথোডে আযালুমিনিয়াঘ সঞ্চিত হয়। 
তরল অবস্থার উহা গলিত ক্রায়োলাইটের নীচে জমিতে থাকে এবং প্রয়োজনম্ত 
নীচের দিকের একটি নির্গম-নল সাহায্যে বাহির করিয়া লওয়া হয়। 

বিশ্লেষণের ফলে আানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং সেল হইতে বাহির 
হইয়। যায। অধিক উষ্ণতার জন্য এই অক্সিজেন আনোডের গ্র্যাফাইটকেও 
আক্রমণ করে ও উহ! জবলিতে থাকে । আযানোডের অপচয় নিবারণের জন্য 

গলিত ক্রায়োলাইটের উপর বিচুর্ণ কোক ছড়াইয়! দেওয়া হয়। ইহার ফলে 
আনোডের পরিবর্তে অক্সিজেনে কোকচুর্ণ ই জলে। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে 

ক্রমশঃ আযালুমিনার পরিমাণ কমিয়া আমিতে থাকে এবং গলিত যিশ্রণটির 
বিছ্যুৎ্পরিবাহিতাও কমিয়া যায়। ব্যাটারীর সহিত এই সেল যুক্ত করার সময় 
খানিকটা বিহ্যুৎ্প্রবাহই একটি বালবের ভিতর দিয়! যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 

যখন ক্রায়োলাইট-মিশ্রণের বিছ্যৎ্বাহিতা৷ কমিয়! যায় তখন অধিকতর বিদ্যুৎ" 
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প্রবাহ বাঁলবের ভিতর দিয় গিয়৷ উহাকে প্রজ্লিত করিয়৷ দেয়। ইহা! ট্যাঙ্কের 
ভিতরের বিক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে। তখন আরও আযালুমিনা-চুর্ণ দেওয়া 
হয় এবং তড়িৎ্-বিশ্লেষণটি অবিরাম চলিতে থাকে । (চিত্র ৩৯ক)। 

বিশ্লেষণের ফলে ক্রায়োলাইটের কোন রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু আযালুমিনা 

বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন ও ত্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হ্য়। কিভাবে এই 
পরিবর্তনটি সংঘটিত হয় তাহা বুঝা একটু কঠিন, তবে মোটামুটি বিক্রিয়াটি 
নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুযায়ী হইয়! থাকে £_- 

4] 254১1671227 4410611 

4/১100114 24150)53 ল 3095 +8481075 + 129 

12191 49541674417 24টিজ্াা 129 

247 + 845 ল ৪৪৪৪ 
772481508 7-445+302 

প্রতি সেলে প্রায় ছয় ভো্ট বিদ্যুং-চাপ প্রয়োজন হয় এবং এক টন আ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন 
করিতে ৪ টন বল্সাইট ও প্রায় ২২০০ কিলে।ওয়াট বিদ্যুং-পন্তির দরকার । 

(৩) ত্যানুমিনিয়ামের ভড়িৎ-বিশোধন [হুপ-পদ্ধতি, 7100255 
7৮:০6559] বক্সাইটের ভড়িৎ-বিসশ্লেষণে যে আযালুমিনিয়াম পাওয়া যাষ, উহ| 

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে । এইজন্য উহাকে বিশোধিত করা হয। উৎপন্ন আযলুমিনিয়াম 
গলিত অবস্থাতেই আর একটি সেলে ু 

লইয়! যাওয়া হয়। এই সেলে 217, 

[8275 এবং 41775-এর একটি মিশ্রণ 

গলিত অবস্থায় থাকে । উহার উপরে 

কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড ক্যাথোড 

হিসাবে রাখ হয় এবং নীচে অবিশ্তুদ্ধ 

গলিত আ্যালুমিনিয়াম আযনোডের 

কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত 

করিলে আনোড হইতে অআ্যালুমি- ২২ ২ 

নিয়াম আনয়িত হইয়া দ্রবীভূত হইতে চিত্র ৩৯খ-_হুপ-পদ্ধতিতে আলুমিনিয়াম 

থাকে এবং সম-পরিমাঁণ বিশুদ্ধ আলু- বিশোধন 
মিনিয়াম মিশ্রণ হইতে ক্যাথাডে উৎপন্ন হয়। ক্যাথোড হইতে বিশুদ্ধ 

আযালুমিনিয়াম সংগ্রহ কর! হয়। 

০০ 
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৩৯-২। আ্যালুমিনিনআামেেল প্রস্থ (ক)-(জ্যোলুমিনিয়ামের রং 
সাদ! কিন্তু উহার একটি ঈষত-নীলাভ দ্যুতি আছে। ধাতুটি অত্যন্ত হাল্কা, 
ইহার ঘনত্ব মাত্র ২'৭। আ্যালুমিনিয়াম ৬৫৮৭ সেট্িগ্রেডে গলে । আযালুমিনিয়ামের 
ঘাতসহতা, প্রসার্ধাতা ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য * 

(খ) শু বাতাসে ধাতুটির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর বাতাসে 
রাখিয়া দিলে আযালুমিনিয়ামের উপর একটি খুব পাতলা! অক্মাইডের আবরণ পড়ে। 
সাধারণ অবস্থায় বাতাস ও অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত না হইলেও, অধিকতর 
উষ্ণতায় আযালুমিনিয়াম অক্সিজেন দ্বারা খুব সহজেই জারিত হয়?) এমন কি, 
উত্তপ্ত অবস্থায় আযলুমিনিয়ামের অক্সিজেন-আসক্তি এত বেশী যে উহা অন্তান্ত ' 
ধাতব অক্সাইডকেও বিজারিত করিয়া দেয়। যথা :__ 

2/১14+17620)5 ল 41205 + 275 
21৯1 + 02505 4505 +20 

এইভাবে ধতব অক্সাইডকে আালুমিনিযাম-চুর্ণের সহিত উত্তপ্ত করিয়া কোন 
কোন ধাতু নিদ্দাশণ করা হয়। এই প্রণালীকে থারমাইট পদ্ধতি [1,5100116 

[1090655] বলে। ৃ 

(গ) থারমাইট পদ্ধতি-_অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় তৈয়ারী একটি খর্পরে ধাতব 
অক্লাইভ (€০5০৪) ও আযালুমিনিয়াম-চুর্ণের মিশ্রণ লওয়া হয। মিশ্রণের উপরে 

ৃ | মধ্যস্থলে একটুখানি চ০01095, 
19005 (জারক দ্রব্য ) ও ম্যাগ- 

নেসিয়াম রাখিয়া তাহাতে আগুন 

ধরাইয়া দেওয়া হয়। ম্যাগনেসিয়াম 

জলিয়া মিশ্রণটিকে অত্যন্ত তাপিত 

করিয়া দেয়। ফলে উত্তপ্ত আযালু- 

মিনিয়াম বিস্ফোরণ সহকারে 

চিত্র ৩গ-_থারমাইট পদ্ধতি অক্সাইডকে বিজারিত করিয়া ধাতুতে 
পরিণত করে। থেষ্ট উষ্ণতা থাকার জন্ত উৎপন্ন ধাতু (লৌহ) গলিত অবস্থায় 

খর্পরের নীচে জড় হয় এবং একটি ছিদ্রপথে বাহির হইতে থাকে । কোন 

ভাঙা যন্ত্র বা রেল প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াই উহাকে গলিত ধাতু দ্বার! 

এইভাবে মেরামত করা সম্ভব (চিত্র ৩৯গ )। 



আযলুমিনিয়াম ৬৩৫ 

(ঘ) (আ্যালুমিনিয়াম সাধারণ অবস্থায় জলের সহিত কোন ক্রিয়া করে না।" 

কিন্ত পারদ-সহযোগে জলে দিলে উহ1 একটি বৈদ্যুতিক মেলে পরিণত হয় এবং 

সেই অবস্থায় সহজেই জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে £__ 

2/1+67507-22100177)5 + 35 

(ও) লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত আ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়া করে ও 

হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্তু লঘু নাইট্রিক বা সালফিউরিক আযাসিভের 
সহিত উহার কোন বিক্রিয়া ঘটে ন|। 

241+ 01101-241019 + তাও 

() গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের সহিত আযালুমিনিয়াম উত্তপ্ত করিলে, উহা 

হইতে সালফার-ডাই-অক্সাইড, আযালুমিনিয়াম সালফেট প্রভৃতি পাওয়া যায় £__ 
2/১1+ 07] 2504 _4১156050+)5 + 3305+ 6750 

(ছ)! গা কষ্টিকসোডা বা পটাস দ্রবণের সহিত অ্যালুমিনিয়াম তাপিত 
করিলে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। আ্যালুমিনিয়াম সোডিয়াম বা পটাপয়াম 
আযলুমিনেটে পরিণত হয় £ 

2/1+ 29017 +21150 - 244105+ ওচাও 

(জ) হ্ালোজেন দ্বার! আলুমিনিয়াম সোজাসুজি আক্রান্ত হয় এবং নাই 
জেন গ্যাসে আযালুমিনিরাম উত্তপ্ত করিলে উহার নাইন্রাইভ পাওয়| যায় । 

21+3015-241015 
217 বত ল2/া 

( আযানুমিনিক্সামের ব্যবহার-ব্মান যুগে নানারকম এ্রয়ে।জনে প্রচুর আপুমিনিয়াম 
ব্যব্গত হয়। উহাৰ কয়েকটি বাবহার এখানে উল্লেখ করা হইল ৫ 

(১) এরোপ্লেন ইত্দি প্রস্ততিতে, (২) বৈদ্বাতিক “ক্যাবল” (0217) হিনাবে, 

(৩) পুল, সিডি প্রভৃতির নিম্মাণকাযো, (৪) বাধনপত্র, চেয়ার, বাসস ইত্যাদি তৈয়।বী করিতে, 
(৫) বঙ হিসাবে (আযলুমিনিয়াম-চুর্ণ ও তিসির তৈল ), (৬) থারমাইট বৌমা, ত্যামোন্তাল 
(4৯20 0ছা) 4১14 795) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে । ইত/ধি ্ 

২০৯১০২০। আগাল্ুলন্সিনিজাম অন্সাইডভ হা আ্যাল্মুমিনা, 

£1505 2 পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃতিতে বিভিন্ন খনিজরূপে ( বজ্সাইট, 
জিবসাইট, প্রভৃতি ) আলুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, বিশ্তুদ্ 

. আযালুমিনিয়াম অক্সাইডও স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ষটিকাকারে পৃথিবীতে পাওয়া যায়, 
উহা্দিগকে “কোরাপগ্ডাম” [0০:52577] বলে। চূণী, পান্না, পোখরাজ, নীল! 
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প্রভৃতি মূল্যবান পাথরসমূহও বস্ততঃ কোরাগ্ডাম। কেবল স্বল্প পরিমাণে উহাতে 
বিভিন্ন অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে বলিয়া উহাদের বিভিন্ন রঙ হইয়া থাকে। 
“এমারি? (00৩) নামে অশ্বচ্ছ এবং অত্যন্ত শক্ত আযলুমিনাও প্রকৃতিতে 
পাওয়া যায়। 

 সর্ধত্রই বঙ্সাইট হইতে আলুমিনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত কর! হয়। এই প্রস্তুতি-প্রণীলীটি পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । একসময়ে বল্সাইট হইতে 'সাবপেক' পদ্ধতিতেও আযালুমিন। তৈয়ারী কর! হইত । 

পু সারপেক পদ্ধতি (5011)90155 7:০০৪৭৯)--বক্স।ইট পাগরের সহিত কোক মিশ্রিত 

করিয়া উহাকে ১৬০০০-১৮০০০ সেন্টিগ্রেছে বড় বড ড্রামের ভিতব নাইট্রোজেন গাসে উত্তপ্ত করা হয়। 

বক্সাইটের আলুমিন। আলুমিনিয়াম নাইট্রাউডে পরিণত হয়। সিলিক। কার্বন দ্বারা! বিজীবিত হইয়। . 

সিলিকন উৎপন্ন কবে এবং দেই উন্তীয উদ্বাপ়িত হইয়া যায় । যে আযলুমিনিয়াম নাইট্রাইড পাওয়। 
যায়, উহা কষ্টিকসোভ।র সহিত বা ষ্টামেব সহিত বিনিয়া করিয়া আলুমিনিয়াম হাউডুক্সাইডে পরিণত 

' হয় এবং উহা হইতে আযাপুমিনা পাওয়া ঘায়। 

(১1505+30+ 52৬1 +300) 
24৮ 61150-2,৮10017),+2াত, 
21007)--৮5০৬ ৯3750 

বাতাসের নাইট্রোজেনকে আমোনিয়াতে বপাস্থবিত কৰা! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্সাউটকে বিশুদ্ধ 
করা যায। এইজন্যই এই প্রণালীটিব সমাদব হইয়াছিল । কিন্তু বায়যহুলতাব জন্য উহা্ব গ্রচলন 
বন্ধ হইয়। গিয়াছে | হেছাব প্রণালীতে আবও সস্তয আমোনিয়া পাওযা সম্ভব। 

আযালুমিনিয়াম অন্মাইডের রঙ সাদা। উহ] জলে অদ্রবণীয উভ্তধর্খ 
অক্সাইড আযাসিভের সহিত বিক্রিয়ার ফলে আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড লবণ ও 

জল উৎপাদন করে, আবার কষ্টিকসোডা বা পটাসের সহিত গণাইলেও উহা 

আযালুমিনেট লবণ ও জল উৎপন্ন করে। 

4৯19095 + 01701721015 7 32190) 

4১1508 + 29807 _ 2941099 +13809 

আযলুমিনা আযালুমিনিয়াম প্রস্ততিতেই সর্বাধিক প্রয়োজন। তাহ! ছাড়া 
আযালাম € ফটকিরি ) ও অন্যান্য আযলুমিনিয়ামের লবণ প্রস্তুতিতে ইহ! গ্রয়োজন। 
«"এমারি" অত্যন্ত শক্ত বলির! পালিশের কাজে লাগে। চূণী, পান্ন। প্রভৃতি 

মূল্যবান পাথর অলঙ্কার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনার সহিত অন্যান্য 
অশ্লাইভ স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়। বৈহ্যতিক শিখাতে গলাইয়া আজকাল 

কৃত্রিম জহরৎ প্রস্তত করা হয়। 
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২০৯-৪ | জ্সযাল্পুন্িন্নিজাহ্স হাাউক্জ্সাইড, 41007) 2 আযালু- 
মিনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণে আামোনিয়া দিলে আালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের 
সাদা আঠাল অধ:ক্ষেপ পাওয়! যায়। 

£১15050,)৯+€1বল 07 2410017)5 + (না +)250+ 

আযালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডও উভধশ্বী এবং আাসিড ও ক্ষার উভয়েতেই 

ব্রবীভূত হইয়! লবণ উৎপাদন করে। 
জল পরিষ্কার করার জন্য এবং কাপড়ের রঙ ইত্যাদি পাক করার জন্য 

রাগবন্ধক রূপে আযালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইভ ব্যবহার হয়। 

১০৯২-৫] আযল্যুমিনিসাম ক্রোলীহইড, 105 2 একটি কাচের 
আযালুমিনিয়াম ধাতু তাপিত করিয়৷ উহার উপর দিয়া শুদ্ধ হাইড্রোজেন 

ক্লোরাইড গ্যাস বা ক্লোরিণ-বাষ্প পরিচালিত করিলেই অনাদ্র আযলুমিনিয়াম 

ক্লোরাইভ পাওয়া যায়। অনার্র আলুমিনিযাম ক্লোরাইড উদ্বায়িত হইয়া যায় 

এবং উহাকে একটি শীতল গ্রাহকে সংগ্রহ করিয়। লওয় হয় । 

2/১1+3015-241015 2814 01101724105 + 25 

চিত্র ৩৯ঘ-_/১10১ প্রস্ততি 

লঘু হাইড্রোক্লোরিক আাসিডেও আযালুমিনিয়াম বা আলুমিন। দ্রবীভূত হইয়া 
আ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। এই দ্রবণটি গাঁ করিয় শীতল করিলে, 
/১1015 6750 স্ষটিক কেলাসিত ইয়। সোদক স্ফটিক তাপিত করিয়! অনার 

' আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় না, উহ আর্দরবিঙ্গেষিত হইয়া! যায়। 
(51015,0750] ৮1505 +6701+9750) 
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আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সাদা, অত্যন্ত উদ্গ্রাহী, স্ষটিকাকার পদার্থ। জলে 
ইহা! অত্যন্ত দ্রবণীগ্ব। আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইভ বারও, ৮75, 89 ইত্যাদির 
সহিত যৃত-যৌগিক ত্য করে ; যথা £_41019, 6নুও । 

জৈব জাতীয় যৌগিক-পদার্থের সংশ্লেষণে অনার 41015 ব্যবহার হয়। 
পেট্রোলিয়াম পরিফরণেও ইহার ব্যবহার আছে। 

২০৯৬ । জ্সগল্ুমিল্িলা্ম লাইন্রেউ+ 410505)5 £ আযালু- 
মিনিয়াম নাইউ্রেট অনার্জ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। আযালুমিনিয়াম সালফেটের 
দ্রবণে লেড-নাইট্রেট দ্রবণ দ্রিলে উহ। হইতে অদ্রব লেড সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় 

এবং আযালুমিনিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । 
37১0 05)2 +4১15090 £)৪ _ 37১90 +241009)5 

আযলুমিনিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণটি উাকিয়া লইয়া উহা হইতে 410 05)৪, 
91750 কেলাগিত করা হয। এই লবণটি অত্যন্ত উদ্নগ্রাহী, জলে দ্রবণীস্ব এবং 

সহজেই আব্দ্রবিশ্লেষিত হইয়। যায। 

২০৯১-৭। আ্ালুন্িিন্িিসাহম সাঁলক্কেউ। &150505)9 2 বক্সাইটের 
উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাপিডের ক্রিষার সাহায্যে আযলুমিনিয়াম সালফেট 
প্রস্তুত করা হ্য। উৎপন্ন আযালুমিনিরাম সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । 
দ্রবণটি ছীকিয়া লইয়া গঢ় করিলে উহা হইতে £150505)5, 18150 
কেলাসিত হয়। 

4£৯15093 + 31180) _ 4১150১04)3 + 31150) 

ক্যাওলিন গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের সহিত দীর্ঘকাল ফুটাঁইলে আযালু- 
মিনিয়াম ফালফেট পাওয়া যায় :-_ 

£১1505) 2380৯) 217 80 + 3230+ _4120905)5 + 5] 50 +29105 

আযালুমিনিয়াম সালফেট জলে দ্রবণীয়। উহ। নানারকম সালফেটের সহিত 

যুক্ত হইয়া দ্বিধাতুক লবণ উৎপাদন করিতে পারে। 
জল পরিষষরণে এবং রঞ্গনশিল্পে রাগবন্ধক (00:26) রূপে ইহ! প্রচুর 

ব্যবহৃত হয়। 

২০৯-৮। ) ভ্যযাজনান্ম বা কুউন্কিলি (1509) ৪ আ্যালুমিনিয়াম 
সালফেটের সহিত একযোজী ধাতুর সালফেট-সমৃহ একত্র হইয়া দ্বিধাতুক লবণ 
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উৎপন্ন করে এবং এই সকল যুগ্ম-সালফেট লবণগুলি সর্বদা ২৪টি জলের অণু সহ 
স্ষটিকাকারে কেলানিত হয়; যথ] £-- 

0,9০১ £15090,)৯, 24চ50 
বি৪১০০,) £১15050,),, 2ঞান ১০ 
(ান)550৬, £15505)5, 241750 ইত্যাদি 

অর্থাৎ, এই সকল দ্বিধাতৃক সালফেট স্ফষটিকের সংকেত 7২5504১ 4১15 
(90,+)5, 24750 দেওয়া যাইতে পারে। ণু২, এখানে যে কোন একযোজী 
ধাতুর অণু বা ণুবছা,, যৌগমূলক হইতে পারে। এই সমস্ত দ্বিধাতুক লবণের 
সংকেতই শুধু একরকম নয়, উহার আবার সর্বদাই ২৪টি জলের অণু সহ 
কেলাসিত হয় এবং এই দ্বিধাতুক লবণ-সমূহ সমাকীতি-সম্পন্ন (50270137005) । 

এমন কি, যদ্দি 412050+)৯-এর পরিবর্তে অন্য কোন ভ্রিষেজী ধাতুর সালফেট 

একযোজী ধাতুর সালফেট সহ যুগ্ম-লবণ উৎপাদন করে, উহাও ২৪টি জলের অণু 

সহ পূর্বোক্ত লবণের সমাকৃতি-সম্পন্ন স্কটিকাকারে কেলাসিত হয়! যথা £- 
15304) 050১05)5, 241150 
(বান ,)5০$১ 77০5690+)3, 24150 ইত্যাদি। 

এইরূপ একযোজী এবং ত্রিষোজী দ্বইটি ধাতুর সালফেট মিলিয়! যখন ২৪টি 
জলের অণু সহ দ্বিধাতুক লবণ হিসাবে কেল।সিত হয়, উহাকে আালাম ব! 

ফটকিরি বলা হদ্ন। সাধারণ ফটকিরি বলিতে পটামিরাম আলুমিনিয়াম 
সালফেট বুঝার, [290১ 4১15090,)5, 2413501 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, দ্বিযৌজী বা অন্য কোন যোজ্যতাসম্পন্ন 

ধাতুর সালফেটের সহিত যদি কোন দিধাতৃক লবণ উৎপন্ন হয়, তবে উহার 
ফটাকরির সহিত সমারুতি-সম্পন্ন হয় না এবং উহাদের আসল ফটকিরি বলিয়। 

ধরা হয় না। উহাদের স্ফষটিকে ২৪টি জলের অণু থাকিতে ও পারে, নাও 

পারে ) যথ। £_100904+ £১15050)5, 24750 
7590,১ টব5)2505১ 01350 (ম্যর লব্ণ, উঠ 5916) 

০৯-৯। স্উাঁস-আ্যালাস্ম ( সাশ্বাল্রশ। হুউক্কিল্কি ) 
স্টাম্নিলাম-ভ্যাজ্ুমিনিজাম সাল্্কেউঃ ঘ5১০২১ 4150904)৩, 

24750 £ 
আযালুমিনিয়াম সালফেটের ভ্রবণে প্রয়োজনান্রূপ পটাসিয়াম সালফেট মিশ্রিত 

করিয়। লইয়! মিশ্রণটি গাঢ় কর] হয়। শীতলাবস্থায় উহ! হইতে দ্বিধাতুক সালফেট 
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লবণ কেলাসিত হয়। এই আ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রকৃতিজাত বক্মাইট বা 
আযালুনাইট খনিজ হইতে প্রথমে তৈয়ারী করিয়। লওয়া হয়। 

রঞ্জনশিক্প, চামড়া প্রস্তুতি, জল পরিফরণ ও উষধে ই প্রচুর ব্যবহৃত হয়। 
রঞ্জনশিল্পে সব রঙ সুতার উপর স্থায়ী হয় না__রঙের স্থায়িত্ব প্রদান করিতে 

হইলে বস্ত্র বা স্থতাকে প্রথমে আালাম বা অন্য কোন আ্যালুমিনিয়াম লবণের ভ্রবণে 
পিক্ত করিয়া লওয়া হয়। তারপর উহাতে সোভার লঘু দ্রবণ বা স্টাম দিলে 
আযালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড স্ৃতার অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। অতঃপর বস্ত্র বা স্থতা 
রঙের ভিতর দিলে রঙটি আযালুমিনিয়াম হাইডুরক্সাইভের সহিত যুক্ত হইয়া পাকা! 
রঙে পরিণত হয়। এই প্রণালীকে সচরাচর “মর্ভা্টিংত (07010816175) বা 
রাগবন্ধন বল। হয়। 

৩৯-১০। আ্যলুমিনিয়়াম দালফাইড ও কার্বনেট ৪-_আ্যালুমিনিয়াম 
লবণের জলীয় দ্রবণে 1155 গাস দিলে 4১159৬-এব পবিবর্ধে আযলুমিনিয়াম হাইডক্সাইড 
[/,1009173)5 ] অধরক্ষিপ্ত হইতে দেখ। যাঁয়। ইহা কাৰণ, আনুমিনিয়াম সালফাইড উৎপন্ন হওয়া 

মাত্রই আর্রবিশ্লেষিত হইয়া যায় £-_- 

/159,+6]750-াব,5+2/1007), 

সেইরূপ আ্যালুমিনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম কাঁবনেট দিলে আর্্রবিপ্লেষিত হওয়ার 
জঙ্ত আযনুমিনিক্সাম কার্বনেটের বদলে আযলুমিনিয়াম হাইডুক্সাইড পাওয়া যাঁয় £-- 

£5150005)5+ 9 5০0 -24১16917)১+3005 

ঢতারিংশ অধ্যায় 

জিঙ্ক ও মান্নকারি 

জিঙ্ক (দস্তা) 

ছ 201 পারমাণবিক গুরুত্ব, ৭৫৩৮ ক্রমান্ধ, ৩০ । 

প্রকৃতিতে জিঙ্ক মৌলাবস্থায় থাকে না। সমস্ত জিস্কই যৌগরূপে পাওয়া যায়। 
উহার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম £__ 

(১) জিহ্ব-ব্রেণ্ড (2100 13157506), 7785 

৫) জিঙ্কাইট (270116), 270 

(৩) ফ্র্যাঙ্কলিনাইট (12101011716), 2180), ঢ5505 



জিঙ্ক ৬৪১ 

(৪) ক্যালামাইন (051200876), 27005 

(৫) উইলেমাইট (৬/1116116), 775910+ 

৪০-২৯ | ভিকহ্-_উহার সালফাইড আকরিক (জিঙ্ক-ব্রে) হইতেই প্রায় 
' সমস্ত জিঙ্ক উৎপাদন কর! হয়। জিঙ্ক-ব্রেগুকে প্রথমে তাপ-জারিত করিয়া জিঙ্ক- 

অস্সাইডে পরিণত কর! হয় এবং পরে অধিকতর উষ্ণতায় জিঙ্ক-অক্সাইডকে 
কানের সাহায্যে বিজারিত করিলে জিঙ্ক-ধাতু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমস্ত 
সালফাইড আকরিক হইতে ধাতু-নিষ্কাশনের ইহাই প্রশস্ত উপায়। 

0, ০ 
271)১---7-7৯21009-77৯27 

অতএব জিঙ্ক প্রস্তুতিতে কাচামাল হিসাবে প্রয়োজন £-- 

(১) জিঙ্ক-ব্রে্, (২) কোক (কার্বন )। 

সমস্ত পদ্ধতিটি মোটামুটি চারিটি প্রক্রিয়াতে বিভক্ত £__ 
(ক) আকরিকের গাটীকরণ (০0100708110) | 

(খ) তাপজারণ দ্বারা জি্ক-অঞ্সাইড উৎপাদন । 

গে) অক্মাইডের বিজারণ দ্বারা ধাতু উত্পাদন । 

(ঘ) উৎপন্ন জিস্কের তড়িৎ-বিশোধন । 

(১ গ্বাটীকরণ__জিঙ্ক-ব্লেণ্ডের ভিতর ভিষ্ক-সালফাইড ছাড়া আরও অনেক 
আবজ্জন। মিশ্রিত থাকে । এই সকল অপব্রব্য প্রথমে যথাসস্তব দূরীভূত করিয়। 

লওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে খনিজটিকে চূর্ণ করিয়া জল ও অল্প পরিমাণ তেলের 
সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণের ভিতর দিয়! বায়ু পরিচালিত করিলে, 
তেল-জলের উত্তমরূপ সংমিশ্রণের ফলে উহার উপরে ফেনা উৎপন্ন হ্য়। 

সালফাইড-চুর্ণ এই ফেনাতে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু মাটি, বালু প্রভৃতি অন্ঠান্ত অপত্রব্য 

জলের নীচে থিতাইয়া যায়। উপরের ফেন। হইতে সালফাইড সংগ্রহ কর! হয়। 

সাধারণতঃ পাইন তেল এই কাজে ব্যবহৃত হয়, উহার সঙ্গে কখনও জ্যাস্ছেট 
(5070080)-যৌগও দেওয়া হয়। 

(২) তাপ-জারণ (২955:08)- গাঢ় জিঙ্ক-রেগুকে অতঃপর বাধুপ্রবাহে 

তাপিত করিয়া জিন্ক-অক্মাইডে পরিণত করা হ্য়। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ 

এরুটি হেরেসফ চুল্লীতে সম্পাদিত হয়। 
৪০-ক চিত্র হইতে হেরেসফ চুল্লীর একটি মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইবে। 

৪১ 
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রনির গোলাকার ড্রামের ম্ত। ইম্পাতের তৈয়ারী হইলেও উহার 
দেওয়ালের অভ্যন্তর অগ্নিসহ-ইষ্টকের , 
ধা আবৃত। চুলীর ভিতরে 
অনেকগুলি অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী 1 
তাক আছে। চুল্লীর উপরে দ্বুইটি 
প্রবেশদ্বার আছে। ইহাদের ভিতর 

দিয়া গাঢ় জিঙ্ক-্রে্ড চুলীর মধ্যে 
দেওয়া হয়। চুলীটির ঠিক মধ্যস্থলে 
একটি খাড়া দণ্ড আছে। এই দু 

হইতে বাহুর অন্তুবূপ অনেকগুলি 

আলোড়ক বাহির হইয়াছে। মধ্যস্থিত 
দণ্ডটি বাহির হইতে সর্বদা আস্তে 

আস্তে ঘুবান হয়। ফলে আলোড়ক- 

বাহুগুলি বিভিন্ন তাকের জিঙব- 

সালফাইডকে ধীরে ধীরে উপর হইতে 

নীচের দিকে পরিচালিত করিয়া দেয়। 

চুীর 'নীচের দিকে একটি নলের 
চিত্র ৪*ক-__হেরেসফ চুশী সাহায্যে উহার ভিতরে উত্তপ্ত বাধু- 

প্রবাহ পরিচালিত করা হয়। এই উত্তপ্ত বামুর দ্বারা জিঙ্ক-সালফাইড জাঁরিত 
হইয়া জিঙ্ক-অক্সাইভে পরিণত হয় এবং চুল্লীর নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়। 

2209 + 308 -52200 +2505 

(৩) জিঙ্ক-অক্লাইডের বিজারণ_অতঃপর জিঙ্ক-অক্সাইডের সহিত 
, উহার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ওজনের বিচুর্ণ কোক মিশ্রিত করিয়া উহাকে ছোট 

ছোট বকযস্ত্রে তাপিত করা হয়। জিঙ্ক-অক্মাইভ বিজারিত হইয়া জিঙ্ক-ধাতুতে 
পরিণত হয়। 20+0-7-20+00 চে 

একটি বিশেষ রকমের চুল্লীতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি 
চুজীতে অগ্নিসহ মৃত্তিকার তৈয়ারী ছোট ছোট প্রায় ষাটটি বকষস্ত্রে জিঙ্ক অক্সাইড 
ও 'কোকের মিশ্রণ লওয়া হয়। এক একটি বকযস্ত্রে প্রায় আধমণ মিশ্রণ থাকে। 

চুন্নীর ভিতরে এই মাটির বকযন্ত্রগুলি উপর হইতে নীচে তিনটি সারিতে এমনভাবে 



৬৪৩, 

রাখ! হয় যাহাতে প্রত্যেকটি বকঘস্ত্রের মুখের দিকটি সামান্া ঢালু অবস্থায় চুল্লীর 
বাহিরের দিকে থাকে। সমস্ত চূললীটি আবৃত থাকে এবং নীচ হইতে গ্যান- 
জালানীর সাহায্যে বকঘন্ত্রগুলিকে প্রায় ১২০০০ সেন্টিগ্রেডে তাপিত করা হয়। 
বকষস্ত্রের মুখে মাটির তৈয়ারী একটি গ্রাহক সংলগ্ন থাকে এবং উহার সহিতও আর 

একটি লোহার তৈয়ারী শীতক-নল জুড়িয়। দেওয়! হয়। উত্তাপে কার্বনদ্বারা 

চিত্র ৪*খ- জিঙ্ক প্রস্থতি 

জিস্ক-অক্মাইভ বিজারিত হইয়া কাবধন-মনোক্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন করে। এই 
গ্যান শতকের মুখে আসিয়া ঈষৎ-নীলাভ শিখাসহ জ্বলিতে থাকে। যখন 

বিজারণ-ক্রিয়। শেঁষ হইয়া আসে এবং উঞ্ণতাঁও বৃদ্ধি পায়, তখন জিঙ্ক উদ্বায়িত 
হইয়া আসিয়! উজ্জল সাদা শিখা সহ জলিতে আরম্ত করে। কাবধন-মনোক্সাইডের 
শিখ। শেষ হইলেই বিক্রিয়া সম্পৃণ হইয়াছে বুঝ! যায়। ইতিমধ্যে অধিকাংশ 
উৎপন্ন জিঙ্ক পাতিত হইয়া আসিয়া গ্রাহকের ভিতর সঞ্চিত হয়। খানিকটা জিঙ্ক- 
বাষ্প লোহার শীতকেও ঘনীভূত হয়। শীতকের 'জিষ্কের সহিত কিছু জিঙ্ক- 
অল্লাইডও থাকে-_ইহ্াঁকে জিঙ্ক-ডাষ্ট বা দস্তারজঃ বলে (চিত্র ৪০খ )। 

(৪) জিন্কের তড়িৎ-বিশোধন--উক্ত জিঙ্ক সম্পূর্ণরূপে বিশ্তুদ্ধ নয়। 
উহাকে শোধিত করা প্রয়োজন । এইজন্য বিশুদ্ধ জিস্ক-সালফেট দ্রবণ ও লঘু 

সালফিউরিক আাসিভ তড়িৎ্-বিষ্লেষ্তয হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবিশ্তদ্ধ জিঙ্ককে 

'আযানোড রূপে এবং আ্যালুমিনিয়ামকে ক্যাথাড কূপে রাখিয়া এ দ্রবণের ভিতর 
দিয়া ভড়িৎপ্রবাহ দিলে বিশুদ্ধ জিঙ্ক ক্যাথোডে জড় হয় 
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৪০-২,। ভিকক্েন্তে শ্রশ্্_ জিঙ্ক ঈষৎ-নীলাত সাদ! ধাতু । বাতাসে 

রাখিয়! দিলে উহার গায়ে একটি জিঙ্ক-অক্সাইডের প্রলেপ বা স্তর পড়ে। ফলে, 
সচরাচর উহার ধাতব ছ্যুতি দেখা যায় না। সাধারণ উষ্ণতায় এবং ২০০০ 

সেন্টিগ্রেডেরও অধিক উষ্ণতায় জিঙ্ক বেশ শক্ত এবং ভঙ্গুর দেখা যায়। কিন্তু 

১০০০-১৫০০ উষ্ণতায় উহার ঘাতসহতা ও নমনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই 
অবস্থায় জিক্কের চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া লওয়া সম্ভব। জিস্কের গলনাস্ক ৪১৯০ 

সে্টি, স্ফুটনাস্ক ৯০৭০ সে্টি, এবং ঘনত্ব ৭১৪ 
উত্তপ্ত অবস্থায় সাধারণ জিঙ্কের উপর দিয়| ্রীম পরিচালিত করিলে জিঙ্ক-. 

হাইডুক্সাইড ও হাইড্রোজেন পাওয়। যায় £_- 
70 +2110-20(6017),+ 7, 

হাালোজেন সোজাসুজি জিঙ্ক আক্রমণ করে এবং উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিজেন ও 

সালফার দ্বার। জিঙ্ক আক্রান্ত হয়। 

7111 015 _ 20015 ॥ 21175 25 205 | 2218 + 095 _ 2200) 

জিঙ্ক লঘু আযাসিডের দ্রবণের সহিত বিক্রিয়া করিয়! হাইড্রোজেন উৎপন্ু, 
করে 2-- 0 721101-75 21)0954+ 12 

কষ্টিকসোডা! বা পটাসের দ্রবণ দস্তারজঃ বা! বিচু্ণ-জিঙ্ক সহ ফুটাইলে, জিহ্বেট- 
লবণ ও হাইড়োজেন পাওয়া যায় 2 

7104121200৮ ল 200089)2 + 115 

জিনের ব্যবহার- বিভিন্ন বৈছ্রাতিক সেল ও বা।টাবীতে জিস্কের প্রয়োজন ভয়। লোহার 

জিনিন মণবচা হইতে রক্ষা কবর নিমিত্ত দস্তাঁলিপু করা হয। এই জন্য এ সকল জিনিস গলিত 

জিঙ্কে ডূবাইয়া লওয়! হয়। ফলে জিনিসের উপর দন্তার একটি প্রলেপ পড়ে । ঘরের “টিন”, 
জলের বালতি প্রস্তুতির উপব এইবপ দস্তব প্রলেপ দেওয়। হয়। ইহাকে “(815901521101)7 

ব্লে। অনেক সময় বিচুর্ণ দস্তারজ:ঃ লোহার ভিনিসেব উপব মাখাইয়া উহীকে চুল্লীতে গরম করা 
হয়। ফলে, লোহার উপর দস্তার একটি দুঢ আবরণের সৃষ্টি হয়, ইহাকে '91610501590101 

বলে। 

ইহা ছাড়া অনেক রকম ধাতুসস্কর প্রস্তুতিতে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়। তম্মধো পিতলই প্রধান 
(31555) | তামা এবং দস্তার সমন্বয়ে পিতল তৈয়ারী হয়। অনেক মুদ্রাতে জিঙ্ক অন্যতম 
উপার্দানরূপে ব্যবহৃত হয়। | 

জি্কের যৌগ্ীসমূহ 
৪৪০-০। ভিকহঃ-ন্সাঁউডডঃ 250 2 সাধারণত! জিঙ্ক-ধাতু অক্সিজেনে 

পোড়াইয়া৷ জিঙ্ক-অক্সাইড প্রস্তত কর] হয়। প্রজ্বলনের ফলে জিঙ্ক হইতে অতি 
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সুক্ষ সাদা ধোঁয়ার আকারে জিঙ্ক-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। শীতল প্রকোষ্টে উহাকে 
ঘনীভূত করিলে তুলার মত পাতলা কিন্তু কঠিন পদার্থ রূপে উহ! মিয়া থাকে । 

220 + 02 27150) 

ইহার অপর নাম 2770-170 বা 60195010179, ৬০০1। উত্তাপ 

প্রয়োগে জিষ্ক-কাবনেট বিযোজিত করিয়৷ অথবা জিঙ্ক-সালফাইডের তাপ-জারণ 

দ্বারাও জিঙ্ক-অক্মাইড পাওয়া যাইতে পারে। 
710060)3 ল 2109 + 0092 

227 + 3092 নু 2200) + 25092 

জিস্ক-অক্সাইড সাদা কঠিন অনিয়তাকার পদার্থ। জলে উহার দ্রীব্যত। খুব 
কম। কিন্তু উহ] আাসিড ও ক্ষার উভয়ের সহিত বিক্রিয়া করে এবং লবণ ও জল 

উৎপন্ন করে--অর্থাৎ জিঙ্ক-অক্মা ইড উভধন্ী। 

700 +217101- 22015 + [5০ 
20072185011» 20099954115 

জিক্ক-অক্সাইড সাদা রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ওষধ প্রস্তুতিতে ও 

উহার প্রয়োজন হয়। 

5০-৪। ভিু-হাইক্ক্ডাঁউড্ডঃ 20607) 2 কোন জিঙ্ক-লবণের 

জলীয় দ্রুবণে কণ্টিকসোডা বা আযামোনিয়! দিলে উহা হইতে জিঙ্গ-হা ইট্ক্সাইভ 
অধ:ঃক্ষিপ্ত হয়। 

7১0)$+2560)]11 75700017005 + নি৪৪9694 

কিন্ত অতিরিক্ত কষ্টিকসোডার দ্রবণের সহিত্ত ফুটাইলে অধঃক্ষিপ্ত জিঙ্ক 

হাইডরপ্াইড পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া বায়। 
21201 + 20001) » 2700 82)5 + 27509 

আমোনিয়াম ক্লোরাইড ব1 অন্যান্য আমোনিয়াম, লবণ থাকিলে 20005) 

সহজে অধংক্ষিপ্ত হয় না, কারণ আযমোনিয়াম-লবণের সহিত উহা দ্রবণীয় জটিল 

লবণের স্যরি করে £__ 

7750,+ 6াখ1,01- 20 ৯)০০০+ 60 

৪০-০। ভিলা ইভ 2001 2 অনার্্র ক্রোরিণ বা হাইড়ো- 
'ক্লোরিক আযাঁসিভ গ্যাসের ভিতর জিঙ্ক তাপিত-করিলে অনার জিঙ্ক-ক্লোরাইড 

পাওয়া যায়। 
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কিন্তু জিঙ্ক-ধাতু, জিস্ক-অক্সাইড বা জিঙ্ক-কার্যনেট হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে 
দ্রবীভূত হয় এবং জিঙ্ক-কলোরাইভ উৎপন্ন হয়। জিঙ্ক-ক্লোরাইভের দ্রবর্ণটি প্রথমে 
গাঢ় করিয়া সিরাপে পরিণত করা হয়, তখন উহাতে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আসিড 

দিলে, 27015750 স্ষটিক কেলাসিত হয়। 

জিন্ক-ক্লোরাইডের সাদ! উদ্গ্রাহী স্ষটিকগুলি জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। 

অস্ত্রোপচারে ও দন্ত-চিকিৎসায় ক্ষারক হিসাবে উহা! ব্যবন্ৃত হয়। কাষ্ঠ- 

ব্যবস|য়ে কীটনাশক বূপেও ইহার প্রয়োগ দ্রেখ! যায়। ধাতু ঝালাই করার সময় 
পরিফারক হিসাবে জিষ্ক-ক্লোরাইড ব্যবহার হয়। নিরুদক রূপে কন কখনও ইহা 

প্রয়োগ করা হয়। 

৪০-৬। ভিল্-লালক্কেউঃ 27904, দান50 2 জিঙ্ক ধাতু অথবা 
জিস্ক-কার্বনেট লঘু সালফিউরিক আাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়! জি্ক-সাঁলফেট 

উৎপাদন করে। জিঙ্ক-সালফেটের ভ্রবণটি গাঢ় করিরা শীতল করিলে 27505, 

7750 স্ষটিক কেলামিত,হয়। 
£101+175092-20960)5 4775 

£100095 + 712১0) » £050)5 +17509 +0092 

জিষ্ক-সালফেট ক্ষটিককে "৬16 ৮1৮01%-ও বলে। বাতাসে রাখিয়া দিলে 

ধীরে ধীরে সাদ] স্কটিকগুলি হইতে জল বাশ্পীভৃত হইয়া যাঁয় এবং ৩০০০ সেন্টিগ্রেডে 

সম্পূর্ণ অনার্র হইয়! যায়। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। 
জিঙ্ক-সালফেট চক্ষ-চিকিৎসায় ও বন্বরঞজন-শিল্পে ব্যবহৃত হয। চামড়ার 

ব্যবসায়ে ও কীট-নাশক হিসাবে ইহা প্রয়োগ করা হয়। 

৪০-৭, | ভিকহ্-ন্না উত্টরেউিঃ 200103)2 2 লঘু নাইট্রিক আসিডের 
সহিত জিঙ্ক-কার্ধনেটের বিক্রিয়ার ফলে জিঙ্ক-নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। জিঙ্ক- 
নাইট্রেটের দ্রবণ গাঢ় করিয়। শীতল করিলে, স্ষটিকাকারে ইহা কেলাসিত হইয়া 
থাকে । 

স্বচ্ছ বর্ণবিহীন জিঙ্ক-নাইট্রেট স্ষটিকগুলি উদ্গ্রাহী এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। 
উত্তাপে কঠিন জিঙ্ক-নাইট্রেট বিযোজিত হৃইয়। জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত হয়। 

275009)5-27250 +4াব০৯+ 0 
৪০-৮ | ভিল-কার্বশন্মেউ, 25005 2 ক্যালামাইন আকরিক হিসাবে 

প্রকৃতিতে 72005 পাওয়া যা । কোন জিঙ্ক-লবণের জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম 
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কার্ধনেট দিলে সাধারণতঃ জিঙ্কের ক্ষারকীয় কার্বনেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। কিন্ত 

সোডিয়াম বাই-কার্বনেট দিলে, জিঙ্-কার্নেট অধপক্ষিপ্ত হয়। 
+1790) 

77509 + 2৪৪50০0)3 -৯2110098১220073)5) 1790 

71)503£+ 17০08 ৮2005 + ৪1১04 

_ জিঙ্ক-কার্ধনেট সাদা অনিয়ততাকার কঠিন পদার্থ | উত্তাপে উহা! বিযোজিত: 

হইয়া অল্সাইডে পরিণত হয় ইহা জলে অব্রবণীয় এবং আ্যাসিডের সহিত 
বিক্রিয়া করে। | 

মারকারি (পারদ) 

চিজ, চাহ । পারমাণবিক গুরুত্ব, ২**'৬। ত্রমান্ক, ৮০ । 

পারদের গ্রধান আকরিক সিনাবার (010179)21) বা মারকারি-সালফাইভ, 

1769 (হিম্ুল)। কচিৎ কখনও খুব অল্প পরিমাণে পারদ মৌলরূপে প্ররুতিতে 
পাওয়া যায়। 
ক 

৪০-৯। সাল্সক্কাল্লি শ্স্ভাভি 2 সমগ্র পারদই সিনাবার হইতে প্রস্তুত 
করা হয়। সিনাবার বাতাসে উত্তপ্ত করিলে উহ? বিষোজিত হইয়া যায় এবং 
পারদ ও সালফার-ডাই-অক্লাইভ পাওয়া যায়। হা৫০+0-1721+ 904 

এই বিক্রিয়াটি আজকাল অবশ্য নানারকম চুলীতে সম্পাদিত হয়। ছুই- 
একটির বিবরণ এখানে দেওয়া! হইল। 

রি 

্ রে 
র রে 

রে 
রে 

রর 
পা 
৫ 

রর 4 

পি 

চিত্র ৪“গ--পারদ প্রস্ততি 

(১ স্পেনদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক সিনাবার পাওয়া যায়। সেখানে 
আযালমীডেনের (4১1779007) চু্ীগুলি পাথরের তৈয়ারী। চুন্লীর অভ্যন্তরে 
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কতকগুলি সচ্ছিন্র পাথরের গোল থিলানের উপর সিনাবারের টুকরাগুলি রাখা 

হয় এবং নীচ হইতে কয়লা জালাইয়া উহাদিগকে অত্যন্ত তাঁপিত করা হয়। 
তাপজারণের ফলে সিনাবার বিযোজিত হইয়া মারকারি-বাষ্প ও সালফার- 
ডাই-অক্মাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস উপরের দিকে একটি নির্দ্বারের 
সাহায্যে বাহির হইয়া যায় এবং পাথরের শীতল গ্রাহক-শ্রেণীতে ঘনীভূত 
হইয়া থাকে (চিত্র ৪০গ)। 

(২) অধুনা! আরও ভাল চুলীর প্রচলন হইয়াছে । এই চুল্লীগুলি বেশ 
উচু এবং উহাদের মাঝখানে কয়েকটি স্তম্ভ থাকে। এই স্তস্তগুলির উপর 
হইতে নীচ পর্য্যস্ত কতকগুলি ঈষৎ ঢালু তাক লাগান থাকে। চুল্লীর উপর 
হইতে পিনাবার-চূর্ণ কোকের সহিত মিশ্রিত করিয়! প্রবেশ করান হয়। এই 
কঠিন মিশ্রণ আস্তে আস্তে ঢালু তাঁকগুলি বাহিয়া নীচের দিকে নামিতে 

পাকে। চুল্লীর নিম্নদেশে উত্তপ্ত বাযুপ্রবাহ প্রবেশ করান হয়। উত্তপ্ত 
বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া কোক জ্বলিতে থাকে এবং সেই উত্তাপে সিনাবার 



মারকারি ৬৪৯ 

বিযোজিত হইয়া যায়। উৎপন্ন মারকারি বাম্পাবস্থায় থাকে এবং 505,০00 

প্রভৃতি গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় একটি নির্গম-নলের সাহাঘ্যে চুল্লীর 
বাহিরে আসে। অতঃপর এই গ্যাস-মিশ্রণ কয়েকটি মাটির তৈষারী ঢ0-আকৃতির 
শীতক-নল অতিক্রম করে। এই শীতক-নলগুলি ঠাণ্ডা] জলের ভিতর নিমজ্জিত 

থাকার জন্য উহাদের উষ্ণতা কম থাকে। স্থতরাং, উহাতে পারদ-বাম্প 
ঘনীভূত হইয়| নীচের গ্রাহকে সংগৃহীত হয় (চিত্র ৪০ঘ)। 

লৌহচুর অথব| চুণের সহিত সিনাবার মিশ্রিত করিয়। লোহার বকষস্ত্রে 

পাতিত করিয়াও কখন কখন পারদ প্রস্থত কর] হয়। 

170 71107 1765 1110 

4172০740909 সকা72+ 3095 + 0850) 

পারদ-বিশোধন 2 চুলী হইতে যে পারদ পাওয়া! যাষ 
তাহাতে নানাবকম আবজ্জন] মিশ্রিত থাকে । বিশেষতঃ সী, 

তাম। প্রভৃতি অল্প পরিমাণে পারদে দ্রবীভূত থাকে । স্বতবাং 

এই পারদকে পিক্বোক্ত উপায়ে বিশোধিত কর! হয় £__ 

প্রথমতঃ পারদকে একটি নরম চামড়া ব| শ্টামঘ 
চামড়ার ( 017212015 ) 

সাহায্যে ছাকিযা লওয়া 

হ্য। ইহাতে পারদেন 

অদ্রব মালিন্য গুলি দূরীভূত 

হ্য। তৎপর এই পারদকে 

লঘু নাইট্রক আ্যাসিড 
দ্রবণের দ্বার ধৌত করা 

হয়। একটি দীর্ঘ নলে 

লঘু নাইট্রক আ্যাসিড 

(৫%) লওয়া হয এবং 

উপর হইতে ধীরে ধীরে 

মারকারি উহার ভিতর 
বিশোধন দিয়া প্রবাহিত করা হয় চিত্র ৪*চ--পার্দ-প(তিন 

(চিত্র ৪০উ)। ইহাতে অন্তান্ত ধাতুগুলি মারকারি হইতে দূরীকৃত হয়। 



৬৫০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অবশেষে এই পারদকে শুন্য চাপে পাতিত করিয়া সম্পূর্ণ বিশোধিত কর! হয় 
(চিত্র ৪০চ)। 

৪০-৯০। স্পাল্রতেজল্র এন সাধারণ অবস্থায় বিশুদ্ধ পারদ রূপার 
মত সাদ! উজ্জল তরল পদার্থ । উহার ঘনত্ব ১৩৫৯৫ ( ০০ সেন্টি), হিমাঙ্ক 

৩৮৯০ সেন্টি, এবং স্ফুটনাঙ্ক ৩৫৬৯০। ইহার বাম্প-চাপ খুব কম, সেইজন্যই 

ইহা ব্যারোমিটার প্রভৃতি যন্ত্-প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহ! কাচ বা পাথরের 
গায়ে লাগিয়া থাকে না এবং ইহার প্রসারাঙ্ক সুনির্দিষ্ট; সেইজন্য থার্দোমিটার 
ও অন্ঠান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ইহার বহুল ব্যবহার দেখা যায় । 

সাধারণ উঞ্ণতায় পারদ হালোজেনের সহিত বিক্রিয়। করে এবং তাপিত 

অবস্থায় অক্সিজেন ও সালফারের সহিতও যৌগ উৎপাদন করে £-_ 
[104 0125-71750515 21154 09 - 21710) 

[1+]15-াুঘা, [£+9- চাও 

জল, ক্ষার ব! হাইড্রোক্লোরিক আসিড ঘার। পারদ আক্রান্ত হয় না, কিন্ত 

গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের সহিত ফুটন্ত অবস্থায় পারদ বিক্রিয়া! করে £-_ 
110472112১0) -176)4 + ১092 +2173509 

নাইট্রক আযাসিড লঘু এবং গাঢ় উভয় অবস্থাতেই পারদের সহিত বিক্রিয়া 
করে £-- ৃ 
6176+ 81105 _311৫5(08)+210+ 4159 [লঘু-আযসিডে ] 

3175+ 8০5 ৮ 2171805+ 20 +41150 [গাঢ়-আ্যাসিডে ] 

অধিকাংশ ধাতুই পারদের সংস্পর্শে আসিলে উহাতে ভ্রব হইয়া পারদ- 
সংকরের স্থষ্টি করে। তামা, সীসা, সোনা, বনপা» প্রভৃতি খুব সহজেই বংকরে 
পরিণত হয়, কিন্তু লোহ। সহজে পারদে দ্রবীভূত হয় না। 

'পারদের ব্যবহার _নানারপ বৈজ্ঞনিক যন্ত্র-নিন্নাণে গাবদ বাবহাত হয়। পারদের 

বিভিন্ন যৌগ প্রস্তুতিতেও পারদ প্রয়োজন । আকবিক হইতে মোনা ও রূপ! নিষ্কাশন করাব জন্ত 

কোন কে'ন ক্ষেত্রে পারদ ধাবহার করা হয়। 

মারকারির যৌগসমূহ 
মারকারির যৌগিক পদার্থগুলিতে উহার ছুই প্রকারের যোজ্যতা দেখা 

খয়- একযোজী এবং দ্বিযোজী অবস্থায় মারকারি পরমাণু অন্তান্ত পরমাণুর 

সহিত মিলিত হইতে পারে। যে সমস্ত যৌগিক পদার্থে মারকারি একযোজী 



মারকারি ৬৫১ 

অবস্থায় থাকে উহাদিগকে মারকিউরাম যৌগ বলে এবং দ্বিষোজী মারকারির 
যৌগসমূহকে মারকিউরিক যৌগ বলা হয়। বথা £-_ 

[া2০-_মারকিউরাস অক্সাইড | 

[120)-_মারকিউরিক অক্সাইড | 

[75015--মারকিউরাম ক্লোরাইড । 

[7201*-_মারাকিউরিক ক্লোরাইড ।  ইত্যাদি। 

৪০-৯৮। সান্রক্কিউল্লাস অন্সাউন্ড, ৪20 £ মারকিউরাস 

নাইট্রেট দ্রবণের সহিত কষ্িকসোডার দ্রবণ মিখ্রিত করিলেই ধূসর মারকিউরাস 
অক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

[72500৯)5+207- 17250 + 205 + ঢা০ 

মারকিউরাস অক্সাইড খুব সহজেই বিষোজিত হইয়া যাঁয়। উত্তাপে ব। 

আলোকে রাখিয়া দিলে উহা মারকারি এবং মারকিউরিক অক্সাইডের মিশ্রণে 

পবিণত হয়। 7050-112+1180 

মারকিউর।স অক্সাইড জলে অন্রবণীয়। 

৪০-৯২ | সা্রক্কিউভ্বিক ভন্মইইডঃ ৮৮0 2 মারকিউরিক 

অক্মাইড দুইটি বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পরে । 

(১) কোন মারকিউরিক লবণের জলীয় দ্রধাণ কষ্টিকসোডার দ্রবণ মিশাইলে 

পীতাভ মারকিউরিক অক্সাইড অধঃক্গিপ্ু হয়। 
11201, + 2800] 75 1100) 1+2825091 4+11509 

180২0৯)5+ 21011751180 + 2105 ৮1150 

(২) মারকারি এবং কঠিন মারকিউরিক নাইট্রেট উত্তমরূপে মিিত করিয়া 

অতিরিক্ত উষ্ণতায় তাপিত করিলে উজ্ব্ল লাল মারকিউরিক অক্সাইড পাওয়া 

যায় । 72+1180099)9 72120 + 2802 , 

লাল এবং হলুদ মারকিউরিক অক্মাইডের ভিতর শুধু কেলাসিত আকার 
এবং আয়তনেব কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে । 

বেনী উত্তপ্ত করিলে মাঁরকিউরিক অক্সাইড উহার উপাদানে বিযোজিত 

হইয়া যায়। 27120272405 
মারকিউরিক অক্সাইড জলে অদ্রবণীয়, কিস্তু খনিজ আযাসিডের সহিত 

বিক্রিয়া করিয়া উহ! বিভিন্ন লবণে পরিণত হয় । 



৬৫২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৪০০২৩ । আলন্রক্কিভ্ডল্লাস ক্োন্সাড, 8৫015 2 ইহার 
অপর নাম ক্যালোমেল (091077561)। 

(১) কঠিন মারকিউরিক ক্লোরাইড এবং মারকারি উত্তমরূপে মিশ্রিত 
করিয়! আবদ্ধ অবস্থায় একটি লোহার পাত্রে উদ্ধপাতিত করা হইলে, মারকিউরাস 
ক্লোরাইড উত্পন্ন হয়। সাদা মারকিউরাস ক্লোরাইড পাত্রের উপরের অংশে 

উর্ধপাতিত হইয়া সঞ্চিত হয়। [72+1716015-1725015 

উৎপন্ন মারকিউরাস ক্লোরাইডকে অতঃপর জলের সহিত ফুটাইয়া লওয়! হয়। 
যদি কোন মারকিউরিক ক্লোরাইড উহাতে মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে উহা, 
ব্রবীভূত হইয়া অদ্রব মারকিউরাস ক্লোরাইড হইতে পৃথক হইয়া যায়। 
মারকিউরাস ক্লোরাউড ওঁধধে ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য বিষাক্ত মারকিউরিক 

ক্লোরাইড হইতে উহা মুক্ত কর! অত্যন্ত প্রয়োজন । 

(২) মারকিউরাস নাইটউ্রেটের দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ বা অন্য 

কোন ক্লোরাইড লবণের দ্রবণ মিশাইলেও সাদা মারকিউরাস ক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত 

হয়। [125(308)2+21101-1125015 +21710৪ ূ 

মারকিউরাঁস ক্লোরাইড সাদা রঙের কঠিন অনিয়তাকার পদার্থ। ইহা জলে 
বা আযাসিডে অন্্রীব্য, কেবল অগ্ররাজের সহিত ফুটাইলে ইহ। ধীরে ধীরে দ্রবীভূত 
হইয়! মারকিউরিক ক্লোরাইডে পরিণত হয়। মারকিউরাস ক্লোরাইডের সহিত 

আযামোনিয়! মিশাইলে উহ কাল হুইয়। যায়। বিক্রিয়াটি নিয়বূপ £-- 
2বচা5017+ 70501571184 মি চা2া7801+ বা,01+21150 

স্থক্ম পারদ-কণা মিশ্রিত থাকার জন্ত অধ:ক্ষেপটি কাল দেখায়। 

৪০৯৪ । হাক্রক্কিউত্রিক্ক ক্োল্রাইড, ন£0)হ 2 ইহার অপর 
নাম “করো সিভ-সাবলিমেট? (00:7031%5 901)17965 ) বা “রস- বর । 

(১) যারকিউরিক সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ একটি মাটির 
লম্বগ্রীব কূপীতে তাপিত করা হইলে, মারকিউরিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হইয়া কৃপীর 
গলদেশে উদ্ধপ(তিত হয়। বিক্রিয়া-শেষে কৃপীটি ভার্গিয়া উহার উপরের অংশ 
হইতে মারকিউরিক ক্লোরাইড সংগ্রহ কর! হয়। প্রয়োজন হইলে উহাকে জলীয় 

দ্রপণ হইতে কেলাসিত করিয়া বিশোধন করা হয়। 
5১004 + 201 -7-175019 + &৪১0 



মারকাঁরি ৬৫৩ 

(২) ক্লোরিণ-গ্যাসে তাপিত করিলে বা অগ্রাজে দ্রবীভূত করিলে মারকারি, 
মারকিউবিক ক্লোরাইভে পরিণত হয়। 

[7164 0712-135015 

মারকিউরিক ক্লোরাইড সাদ! স্কটিকাকার পদার্থ । গরম জল, ইথার ও 

কোহলে ইহা ভ্রবণীয়। ইহা একটি তীত্র বিষ । ইহার বিষক্রিয়া নিবারণ করিতে 
হইলে ডিমের সাদা আ্যালবুমেন খাইতে দেওয়া হয়। আযালবুমেনের সহিত 
মারকিউরিক ক্লোরাইড যুক্ত হইয়া একটি অদ্রব যৌগ উৎপন্ন হয়। 

মারকিউরিক ক্লোরাইডের রাসায়নিক ধর্মগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্থান্ত 

মারকিউরিক লবণের রাসায়নিক গুণগুলিও ইহারই অনুরূপ । 

(ক) মারকিউরিক ক্লোরাইডের দ্রবণে আযামোনিয়। দিলে উহা! হইতে একটি 

সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। ইহা আযামিনো-মারকিউরিক ক্লোরাইড, এবং 

গলান সম্ভব নয় বলিয়া! ইহাকে ইংরাজীতে "11851)10 ৮17166 0150107005 

বলে। 
11601, +21বা1,011-ঢ27601+ বি +01+ 21150 

সাদা 

(খ) মারকিউরিক ক্লোরাইডের দ্রবণের সহিত ষ্ট্যান্তান্ ক্লোরাইড দ্রবণ 

মিশাইলে উহা বিজারিত হইঘা প্রথমে সাদা মারকিউরাস ক্লোরাইড অধংক্ষিপ্ত 

হয়। অতিরিক্ত ষ্ট্যান্তাস্ ক্লোরাইড দ্রিলে উক্ত মারকিউরাস ক্লোরাইডও বিজারিত 

হইতে থাকে এবং ধূনর মারকারি পাওয়া যায়। 
2172092 4+ 10015 7-1785015 + 51276014 

[7520512 + 5200915 _ 21104 5015 

(গ) মারকিউরিক ক্লোরাইডের দ্রবণে পটাসিয়াম আয়োডাইভ দ্রবণ দিলে, 
লাল মারকিউরিক আয়োভাইভ অধ:ক্ষিপ্ত হয়। অতিরিক্ত পটাসিয়াম আয়োডাইড 
দিলে অধঃক্ষেপটি পটাসিয়াম-মারকিউরো-আয়োভাইভ নামক জটিল লবণে পরিণত 

হইয়! পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া যাঁয়। 
| 75015 +21বা-ার৪,+20] 

1367517+2]বা 91751 

[গান £াএ-এর ভ্রবণটির সহিত কষ্টিকসোডা ব1 পটাস মিশাইলে “নেসলার 
দ্রবণ” (58519: 501৮02) পাওয়া যায়। আযমোনিয়ার পরীক্ষায় নেসলার 

ব্রবণ ব্যবহৃত হয়। 
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(ঘ) মারকিউরিক ক্লোরাইড কোনি কোন ক্ষারকীয় ধাতুর ক্লোরাইডের সহিত 
ধুত-যৌগিক উৎপাদন করে। যথা, [078015, ৪ 01, 

মারকিউরিক ক্লোরাইড কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

৪০-৯৫। সান্রক্কিউল্লাস সআইইত্টেউ চ£20092)520 ২ 
মারকারি লঘু নাইট্রিক আযাসিডের সংস্পর্শে থাকিলে ধীরে ধীরে মারকিউরাস 
নাইট্রেটে পরিণত হইতে থাকে । এই বিক্রিয়ার সময় মারকারি অতিরিক্ত 
পরিমাণে থাকা প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহ! মারকিউরিক নাইট্রেটে জারিত 

হইয়া যায়। 
6ন+&ন1০১-ওন্৪,0০১),+2০0+ এার,০ 

মারকিউরাস নাইট্রেট বর্ণহীন স্কটিকাকারে পাওয়া যায়, কেলাসিত হওয়ার 

সময় উহার সহিত ছুইটি জলের অণু সংঘুক্ত থাকে । মারকিউরাঁস নাইট্রেট জলে 

ভ্রবণীয়। মারকিউরাস লবণের ভিতর একমাত্র ইহাই জলে দ্রবীভূত হয়। 

৪১০-৯৬। মান্রন্কিউত্রিন্ক াইন্রেউ, 8৪(003)2 2 গাঢ় 
নাইট্রক আযাসিভ ফুটন্ত অবস্থায় পাঁরদকে আক্রমণ করে ও মারকিউরিক নাইট্রেট 
উৎপন্ন করে। 

ঠা1£+ ধার 0৬ -₹3]18009$)*+4] 59 +20 

ম|রকিউরিক নাইট্রেট জলীয় দ্রবণে থাকে এবং চুণের শোষকাধারে রাখিয়] 

উহ! হইতে মারকিউরিক নাইট্রেট স্ষটিকাকারে কেলাসিত করা হয়; 
[18(0ব02)হ, ঠ501 

মারকিউরিক নাইড্রেটের বর্ণহীন স্কটিক অত্যন্ত উদগ্রাহী এবং বাতাসে 
রাখিয়। দিলে ধীরে ধীরে জল আকর্ষণ করিয়া! গলিতে থাকে । জলীয় দ্রবণে ইহা 
খানিকটা আর্রবিষ্লেষিত হইয়া থাকে এবং দ্রবণ হইতে ক্ষারকীয় নাইট্রেট 
অধংক্ষি্ধ হয়, 0 05)৪,1350। 

৪০-৯৭ | লাল্রক্কিউল্রাস লালং্কেউ, 59০৭ £ মারকিউরাস 

নাইট্রেটের দ্রবণে লঘু সালফিউরিক আপিভ অথবা কোন সালফেট লবণের দ্রবণ 
মিশাইলে সাদা মারকিউরাস সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। মারকিউরাস সালফেট 
জলে অদ্রবণীয় । 75(ব08)৯+ 250৮ চ2৯50*+2705 

৪০১৯৮ । আাল্রক্ষিউল্লিক্ক ালত্ক্রিউঃ 7£90* £ মারকারি 

ও গাঢ় সালফিউরিক আযানিভ একত্র ফুটাইলে, মারকিউরিক সালফেট ও সালফার 



মারকারি ৬৫৫ 

ডাই-অজ্াইভ উৎপন্ন হয়। মারকিউরিক সালফেট জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং 
সহজেই আর্রবিশ্লেষিত হইয় থাকে । 

[15 17+2119১04--177550* + 909 + 21750 

অধিকতর উষ্ণভায় (৪০০০ সেটি.) উত্তপ্ত করিলে মারকিউরিক সালফেট 
বিযোজিত হইয়! থাকে । বিষোজন-ক্রিয়াটি নিয়রূপ £-_ 

37£50,-7138590++ 78 +2905+205 

৪০-৯১২। সান্রন্কিউল্রিক াল্লক্কা ইভ, ঘ£ও £ গ্রয়োজনানূরূপ 
সালফার ও মারকারি একত্র একটি খলে জোরে ঘযিয়৷ লইলেই উভয়ের ভিতর 
রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং লাল মারকারি-সালফাইভ পাওয়া যায়। উর্ধপাতন 
দ্বারা ইহাকে বিশুদ্ধ করা হয়। [০+১-1769 

কোন মারকিউরিক লবণের জলীয় দ্রবণে [355 গ্যাস দিলেও মারকারি- 

সালফাইডের অধ:ক্ষেপ প।ওয়া যায়। অধ:ক্ষেপটি প্রথমে সাদা এবং পরে ক্রমে 

ক্রমে হল্দে, বাদামী, লাল এবং অবশেষে কাল অবস্থায় পাওয| যায়। কাল 
অধঃক্ষেপটি ছাকিয়। লইয়া উদ্ধপাতিত করিলে উহ! লাল হইয়া বায় । 

্ [718(09)৪9+119১-1125+20708 

[702(092)5 47725 175 1+2৮180953 7 1 

মারকিউরাস-লবণের ভ্রবণে 7755 গ্যাস দিলেও কাল 1185 এবং £[£ 

অধঃক্ষিপ্ত হয়। 

মারকারি-সালফাইড জল, হাইড্রোক্লোরিক আামিড বা লঘু নাইন্রক আযাসিভে 

অদ্রবণীয়। কিন্তু গাঢ় নাইভ্রিক আপিভ কিংব। হাইড্রোব্রোমিক বা হাইড্রো- 
আয়োডিক অআযাসিভে উহা! সহজেই দ্রব হয়। গাঢ় সালফিউরিক আাসিডের 
সহিত 1729 ফুটাইলে উহা! বিযোজিত হইযা যাঁর ; যথা £-- 

7১ + 27959009572 1305094+ 509৪ +5+ 2556) 

মারকিউরিক সালফাইডই “সিন্দুর” হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উজ্জ্বল লাল র$ 

বলিয়া এবং সহজে নষ্ট হয় না এইজন্য ইহা বিশেষ সমাদূত। রসসিন্দুর বা 
মকরধ্বজ রূপেও মারকারি-সালফাইড (বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তত ) আমুর্্বেদীয় 

গুধধে বহুল ব্যবহৃত হয়। 

৪০-২০। সাল্পক্কিউল্লাস এবং মাক্রক্কিউক্রিক্ষ লন 

মারকিউরাস-লবণ জারিত করিলে মারকিউরিক লবণে পরিণত হয়। অন্তপক্ষে 

মারকিউরিক লবণের বিজারণের ফলে মারকিউরাস-লবণ পাওয়া যাঁয়। 



৬৫৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

মারকিউরিক লবণে সাধারণতঃ 58015, 905 প্রভৃতি দ্বার বিজারিত করিয়। 
মারকিউরাস-লবণে পরিণত কর! হয়, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ মাঁরকারির সহিত 
তাঁপিত করা হয়; যথা £-_ 

2778015+ 505 +210 20 ৯1768019+ 21301 + ঢ550 
21186051500 7 77862001217 510014 

[78015 +178.- 71850515 

মারকিউরাস-লবণকে সচরাচর ক্লোরিণ ব৷ অস্্রাজের সাহায্যে জারিত করিয়া 

মারকিউরিক লবণে পরিণত কর! হয়। 
11050519 + 019 লন 27065012 

মারকিউরাস-লবণের মারকারি পরমাণুটি একযোজী বলিয়া ধরা হয় বটে, 

কিন্ত লবণের অণুতে বস্তুতঃ ছুইটি মারকারি পরমাণু একত্র থাকিয়। দ্বিযোজী 
আয়নের হ্ষ্টিকরে। যথা £-_ 

1155005)2-17+++20-8 

একচতারিংশ অধ্যায় 

টিন (দ্াং) ও লেড সোসক) 

টিন (রাং) 
চিহ্ন, 21 পারমাণবিক গুরুত্ব, ১১৮ ৭। ব্রমান্, ৫০ । 

সাইবেরিয়াতে খুব অল্প পরিমাণ টিন মৌলাবস্থায় পাঁওয়! যায় বটে, কিন্তু 
টিনষ্টোন বা ক্যাসিটেরাইট [ 0955165716 ], ১09৪, টিনের প্রধান উল্লেখযোগ্য 

আকরিক। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রঙ্মদেশ, নাইজেরিয়া, চীন ও অস্ট্রেলিয়ায় ইহা 
পাওয়া যায়। ভারতের হাজারিবাগ অঞ্চলে অল্প পরিমাণ টিনষ্টোন আছে। 

৪৯-৯। ড্রিল এম্তভিি-_সমস্ত টিনই ক্যাসিটেরাইট খনিজ হইতে 
উৎপাদন করা হয়। উহাতে টিন-ভাই-অক্সাইড থাকে । অধিক উষ্ণতায় 

কার্বনের সাহায্যে বিজারিত করিয়! উহ! হইতে টিন পাওয়া ষায়। 

ক্যাসিটেরাইট খনিজে টিন-ডাই-অক্লাইডের পরিমাণ খুব কম থাকে, শতকরা 
৫-৭ ভাগ মাত্র। উহার সহিত নানারকম অবাঞ্চিত আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। 



টিন (রাং) ৬৫৭ 

এই সকল অপত্রব্যের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য--সিলিকা ও বিভিন্ন সিলিফেট, 
উলফ্রেমাইট (55৬/0,), আয়রণ ও কপারের সালফাইড ও আর্সেনাইভ ইত্যাদি । 
ধাতু নিফাশন করার পূর্বে যথাসম্ভব এই সকল অপক্রব্য আকরিক হুইতে দূরীভূত 
করা হয্ব। অর্থাৎ প্রথমতঃ আকরিকের গাট়ীকরণ প্রয়োজন । 

আকরিকের গাট়ীকরণ__-আকরিক হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি 
যথাসম্ভব দূর করার জন্য পর পর তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হয়। (১) কিছুর্ণ 
আকরিক অত্তিরিক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি ঈষৎ ঢালু লোহার 
তারজালির টেবিলের উপর প্রবাহিত করা হয়। জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে 

তারজালিটি সর্বদ। নাড়ান হইতে থাকে । টিন-ডাই-অক্সাইড, উলফ্রেমাইট প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত ভারী উপাদানগুলি তারজালির নীচে অপর একটি টেবিলের উপর 

সঞ্চিত হু়। কিন্ত সিলিকা, সিলিকেট প্রভৃতি হাল্কা অপব্রব্যসমূহ জলপ্রবাহে 

ভাসিয়া যায়। এইভাবে আকরিক খানিকট! গাঁচ হয়। (২) অতঃপর একটি 

পরাবর্ত-চুলীতে উহাকে বাতাসের সান্নিধ্যে তাপিত করা হয়। ফলে, সালফার, 

্ার্ঠোনিক প্রভৃতি উদ্ধায়ী পদার্থগুলি জারিত হইয়। গ্যাস অবস্থায় দূরীভূত হয়। 

কিন্ত উলফ্রেমাইট ইহাঁতেও দূর হয় না। সেইজন্য চুশ্বকের সাহায্যে উহাকে 

চিত্র ৪১ক-_চুম্বকের সাহাঁষো গাট়ীকরণ 

টিন-ডাই-অক্সাইড হইতে পৃথক করা হয়। (৩) ছুইটি রোলার লইয়া উহাকে 
একটি কাপড়ের বেন্ট দিয়া ঘিরিয়া লওয়া হয়। রোলার ছুইটি চালাইলে কাপড়ের 
বেল্টটি ঘুরিতে থাকে (চিত্র ৪১ক)। রোলার দুইটির একটি চুম্বকৎন্মী। 

অপেক্ষাকৃত গাঢ় আকরিক-চুর্ণ অতঃপর এই কাপডের উপর দেওয়া হয় এবং বেল্টটি 

ঘুরাইয়া উহাকে চুম্বক-রোলারের দিকে চালিত কর! হইতে থাকে। উলফ্রেমাইট 
৪২ 
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চুম্বকঘারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু টিন-ডাই-অন্সাইভ চুহ্বকাকুষ্ট হয় না। ফলে, চুম্বক- 
রোলার অতিক্রম করিয়া বিচুর্ণ আকরিক নীচে পড়ার সময় পৃথক হইয়! যায়। 

এঁই ভাবে তিনটি প্রক্রিয়ার পর যে গাঢ় আকরিক পাওয়া যায় উহাতে টিন- 

ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৬*-৭০% থাকে । ইহাকে অনেক সময় “কাল টিন” 
(31501 015) বলা হয়। 

বিজারণ-_অতঃপর গাঢ় আকরিকের সহিত উহার ওজনের এক-পঞ্চমাংশ 
পরিমাণ কোক মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রণটিকে একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে তাপিত করা 
হয় ( চিত্র ৪১খ)। 

টিন-ডাই-অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়। 97308 +20- 
57+200 (১২৯০৭ সেটটি গ্রেড)। 

চুল্লীর নীচের দিকে গলিত অবস্থায় 

টিন সঞ্চিত হয় এবং উহাকে বাহির 
করিয়! ছোট ছোট চতুক্ষোণ টুকরাতে 

ঢালাই করিয়। লওয়া হয়। চা 

বিশোধন- চুলী হইতে যে টিন 
_ পাওয়া যায় উহা! সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। 

চিত্র ৪১খ__টিন উৎপাদনের পরাবর্ত-চুলী উহাতে খুব অল্প পরিমাণে টাংষ্টেন, 
'মায়রণ, আর্সেনিক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে । সেইজন্য এই টিনের বিশোধন 
প্রয়োজন। একটি বিশেষ রকমের পরাবর্ত-চুল্লীতে টিনকে ধীরে ধীরে গলান 
হয়। এই চুল্লীটির মেঝে একদিকে ঈষৎ ঢালু থাকে। গলিত টিন গড়াইয়া 
নীচে পড়িয়া! যায়, কিন্ত অন্যান্ত অপদ্রব্যগুলি এই উষ্ণতায় গলে না, সেইজন্য 
মেঝেতে থাকিয়৷ যায়। ইহার পর গলিত টিনের ভিতর কীচ1 কাঠ প্রচবশ 
করাইয়! উহাকে দ্রুত আলোড়িত করা হয় (001178)। কাচা কাঠ হইতে 

হাইড্রোকার্ধন প্রভৃতি নির্গত হইয়া কোন অক্সাইড থাকিলে তাহাকে বিজারিত 
করিয়া দেয়। এই ভাবে শতকরা ৯৯৯ ভাগ বিশুদ্ধ টিন পাওয়া সম্ভব । 

৪১৯২ ভিন্েল্স শর্ত টিনের রঙ সাদা, ঘনত্ব ৭*২৯, গ্রলনাঙ্ক 
২৬২৭ সেটি, এবং স্ফুটনাঙ্ক ২২৬০০ সেন্টি.। টিনের খুব সরু তার ভয়ারী করা যায় 
না, কিন্ধ খুব পাতলা পাত, রাংতা৷ তৈয়ারী কর! সম্ভব--ইহাঁর ঘাতসহতা যথেষ্ট। 



টিন (রাং) ৬৫৯ 

টিন বন্ুবৃত্তিসম্পন্ন ধাতু । ১৩০ সেট্টিগ্রেডের কম উষ্ণতায় সাধারণ সাদা টিন 
অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং হাল্কা “ধূসর” টিনে পরিণত হয়। আবার ১৬১৭ সের্টিগ্রেডের 
অধিক উষ্ণতায় টিনের রূপান্তর ঘটে এবং উহা 'রস্তিক* (01,010১16) টিনে পরিণত 

(হয়। অতএব মোটামুটি টিনের তিনটি বূুপভেদ আছে £-_ | 
১৩০ ১৬১০ 

ধূররটিন হই সাদাটিন ₹২ রম্ভতিক টিন 
টিনের পাত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রাখিয়া দিলে সাদা টিন ধূসর টিনে 

পরিবত্তিত হইতে থাকে । ফলে, এ সকল বস্তু ফুলিয়! ওঠে এবং ভাঙ্গিয়া যায়। 
ইহাকে সচরাচর “টিন-প্লেগ” (7%7-01820৩) বলা হয় । 

টিনের পাত বাকাইলে উহা হইতে শব্ধ বাহির হয়, ইহাকে “টিনের বঙ্কার? 
(০৮ ০£ 02) বলে । টিনের স্ষটিকগুলির পরস্পরের ঘর্ধণের ফলেই এরূপ 

শব্ধের উৎপত্তি হয় । 

সাধারণত: বাতাসে বা অক্সিজেনে রাখিলে টিনের কোন পরিবর্তন ঘটে না। 

কিন্তু শ্বেততপ্ত টিন অক্সিজেনে জলিয়! টিন-অক্সাইডে পরিণত হয়। শ্বেততণপ্ত 
ষিনের দ্বারা ই্টামও বিযোজিত হয়। ক্লোরিণ, সালফার প্রভৃতি সহজেই টিনের 
সহিত ক্রিয়া করে £-_- 

58+05৯ 5705 90 +21750- 5705 +27ু5 
510 + 2015 7 91015 1) + 2১ » ১0১৪ 

গাঢ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ও সালফিউরিক আ্যাসিড ছারা ফুটন্ত অবস্থায় 

টিন আক্রান্ত হয়। 

90 4+ 21701 - 910012 + 109 

58421725047 90504 + 5092 + 2750) 

টিনের সহিত নাইট্রিক আযাসিডের বিক্রিয়া পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কষ্টিকসোডার সহিত. টিন-চূর্ণ একত্র ফুটাইলে সোভিয়াম ষ্র্যানাইট ও 

হাইড্রোজেন পাঁওয়। যায় £- 9+ 21507 7 5001৪)৯+ নও 

টিনের ব্যবহার--(১) অনেক সময়েই লোহপাত্রসমূহের উপর একটি টিনের প্রলেপ 
দেওয়া হয়। ইহাতে লোহার উপর মরিচ! পড়ে না । লোহার পাত্রটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার 

করিয়া গলিত টিনে ডূব'ইয়া লওয়া হয়। ইহাতে লোহার উপর টিনের একটি আবরণ সৃষ্টি হয়। 
ইহকে টিনের প্রলেপন বা 00-01008 বলে। সাধারণ ব্যবহারের টিনের ফোঁটা প্রভৃতি এই ভাবে 
তৈয়ারী হয় । 
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(২) কোন কোন সময় অন্তধাতুনিন্মিত বাসনের উপর বিচুর্ণ টিন ও একটু ঘঢ,0% ছড়াইয়। 
দিয়া একটি চুল্লীতে তাপিত করা! হয়। ইহাতে টিনের একটি দৃঢ় প্রলেপ পড়ে । ইহাকে 'রাঙের 
কলাই” প10170)£) বলে । 

(৩) টিনের পাঁতল। পাত টুথপেষ্ট প্রভৃতির নল তার করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
(৪) টিনের নানা রকমের ধাতু-সংকর বহুল ব্যবহৃত হয় । যথা-_ 
(ক) কপারের সহিত মিশাইয়। বিভিন্ন প্রকারের ব্রোঞ্জ, বা কীস। প্রস্তুত কর! হয়। বাসনপত্জ, 

ঘণ্টা, মুক্তি প্রভৃতি উহা! হইতে নিম্মিত হয় । (€খ) সীসার সহিত মিশাইয়া ঝালাই ধাতু (90100) 

এবং পর্টার (৮০৮) সংকর প্রস্তুত করা হয়। গে) আন্টিমণি ও কপারের সংমিশ্রণে, 
ব্রিটানিয়া ধাতু-সংকর প্রস্তুতি উৎপন্ন হয়। কীটা-চামচ প্রন্থৃতি উহা হইতে প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

টিনের যৌগসমূহ 
টিনের দুইটি যোজ্যতা আছে-_ছুই এবং চার। সুতরাং টিনের দ্বিযোজী 

ও চতুর্যোজী যৌগ পাওয়া! যায়। উহাদিগকে যথাক্রমে ্র্যানাস ও ট্র্যানিক 
যৌগ বলা হয়; যথা- ষ্ট্যানাস অক্সাইড, 920) ষ্র্যানিক অক্সাইড, 905; 

্যানাস ক্লোরাইড, 9005) ষ্র্যানিক ক্লোরাইড, 97014 ; ইত্যাদি । টিনের 
কয়েকটি প্রধান যৌগের বিধয় নিষ়্ে উল্লিখিত ভইল। 

৪৯-২০। উঠান ভক্সাইডঃ 970 3 টিন-অক্সালেট অথবা ষ্ট্যানাস 

হাইড্রক্সাইড তাপিত করিলে উহারা বিযোজিত হইয়া ষ্্যানাস অক্সাইডে পরিণত 
হয়। _ 

১/080)4 7 5170) + ০0৪ + ০0) 

( টিন-অক্স।লেট ) 

51)00)77)9 » 570 + 1150) 

্্যানান অক্সাইড কাল অনিয়তাকার পদার্থ। উহা! জলে অদ্রবণীয়। উভধর্শী 

বলিয়া আমিভ এবং ক্ষার উভয়ের সহিতই ষ্ট্যানাস অক্সাইড বিক্রিয়া করিয়া 

লবণ উৎপাদন করে । 

51709 + 21101 5 51001971720) 

920 + 2180 ₹ 55০ + 55905 (সোডিয়াম ষ্ট্যানাইট ) 

৪-৪। ই্যান্নিক ভ্ব্মাইঃ 3905 2 ক্যাসিটেরাইট খনিজরূপে 
প্রকৃতিতে টিন-অক্মাইভ পাওয়া যায়। টিন বাতাসে উত্তপ্ত করিয়া অথবা মেটা- 

ট্যানিক আপিভকে (ঢ3115055) অধিক উষ্ণতায় বিযোজিত করিয়া ষ্্যানিক 
অন্জাইড পাওয়া যাইতে পারে। 

51)7-05 ০ 51702 [72১10750951 75 55105 +1750 
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্যানিক অক্সাইড সাদ? বিচুর্ণ পদার্থ। উহা! জলে বা আাসিডে দ্রব হয় ন!। 
কণ্টিকসোডা বা! পটাসের সহিত অধিকতর উষ্ণতীয় গলাইলে উহা ্ট্যানেট লবণে 
পরিণত হয়। 

5700৪+280লা » ৪5905 +50 (সোডিয়াম ্্যানেট ) 

কাচ-শিল্লে এবং বিশেষ রকমের পাঁলিশের কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। 
৪৯-৮। উউঢচান্সিক জ্যান্িড 29705 এবং মেটা-্ট্যানিক 

অাসিড; ঢ53850++, 4ন20 $ সোডিয়াম ্্যানেটের সহিত হাইড্রোক্লোরিক 
আাঁসিডের বিক্রিয়ার ফলে ষ্ট্যানিক আসিড পাওয়! যায়। 

55505 +2701 - 5505 +2াব৪৫ূ 
অত্যন্ত গাচ নাইট্রিক আাসিডের সহিত টিনের বিক্রিয়ার ফলে একটি সাদা 

অদ্রবণীয় পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার সন্কেত [755950+২) 4১0 এবং ইহাকে 
মেটাষ্ট্যানিফ আযাসিড বলে। 

55742017095 _ [5505035, 4ান 50 1+2010৯+ চার ১০ 

$ 5৯-৬। উযান্াস ক্ষোক্লীই ডঃ 98015 ই উত্তপ্ত টিনের উপর দিয়া 
হাইড্রেজেন ক্লোরাইড গ্যাস পরিচালিত করিলে অনার্জ ষ্্যানাস ক্লোরাইভের গুড়া 
পাওয়া যায় £-_ 92+2701 _ 97015 + চাও 

গাঁ ও উত্তপ্ত হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের দ্রবণের সহিত ৪ টিন বিক্রিয়া করে 

এবং ষ্র্যানাস ক্লোরাইডের দ্রবণ পাওয়। যায়। উহা হইতে সোদক ্ট্যানাস 

ক্লোরাইডের [ 31,015, 21750 ] স্টিক কেলাসিত হয় । 
577+2170] ল 5205+175 

্যানাস ক্লোরাইডের স্ফটিক স্বচ্ছ বর্ণহীন এবং জলে দ্রবণীয়। কিন্তু লৎুদ্রবণে 
অর্থাৎ অতিরিক্ত জলে উহ] ধীরে ধীরে আর্দ্রবিশ্লেষিত হইয়া থাকে এবং অদ্রব 
সাদ! টিন-অক্সিক্লোরাইভে পরিণত হয়। টিন-অক্সিক্লোরাইড অধঃক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে এবং দ্রবণটি দুধের মত সাদা এবং ঘোলাটে হইয়া যায়। 

50019 + 07509 »্র 900077)017 701 

ঈ্যানাস ক্লোরাইড বিজারণ-গুণসম্পন্ন এবং ফেরিক অথবা মাঁরকিউরিক লবণ 

ইত্যাদিকে সহজেই বিজারিত করিয়া থাকে :__ 
27505 4 5200912 »০ 25014 + 96014 

2175012 4+5150019 7 [520019 1 91012 
[768019 + 91001972176 4+ 5201 



৬৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ট্যানাস ক্লোরাইভ দ্রবণ বাতাসে দীর্ঘকাল রাখিয়। দিলে উহা খানিকট জারিত 
হইয়া ষ্ট্যানিক ক্লৌরাইডে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যানীস-অক্যিক্লোরাইভ 

' উৎপন্ন হয়। ফলে, দ্রবণটি দুপ্ধবৎ সাদা এবং ঘোলাটে হইয়া যায়। | 
691,015 +2]1790+05 _ 29701, +4598005)01 

ল্যাবরেটরীতে বিজারক হিসাবে এবং কোন কোন রঞ্জক প্রস্তুতিতে ট্র্যানাস 
' ক্লোরাইড প্রয়োজন হয় । 

৪-৭। শট্যান্নিক ক্ষোল্সাইড। 97015 ঈষৎ তাপিত টিনের 
,উপর দিয়া বিশুষ্ক ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করিলে ষ্ট্যানিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় । 

ভু 

টি ০৯ 
₹7/77717774777777587শ 

চিত্র ৪১গ-্টযানিক ক্লোরাইড ওস্ততি 

্যানিক ক্লোরাইড যথেষ্ট উদ্বায়ী এবং সেইজন্য উহ! বাপ্পাকারে নির্গত হয় । শীতল 
নলের ভিতর দিয়! পরিচালিত করিয়! উহাকে ঘনীভূত কর! হয় এবং তরল অবস্থায় 
সংগৃহীত করা হয় (চিত্র ৪১গ)। 

তরল ষ্ট্যানিক ক্লোরাইড যথেষ্ট ভারী। উহার ঘনত্ব ২'৩, ক্ছুটনাঙ্ক ১১৪০ 
সে্টিগ্রেড। স্বল্প পরিমাণ জলের সংস্পর্শে আসিলে উহা! বিভিন্ন সোদক লবণের 
হাটি করে) যথা, 9015, 31750 ; 52015, 5750 ; 55015, 6750 ; 

51,014, 87০9 । কিন্ত অতিরিক্ত পরিমাণ জলে দিলে উহা আর্দরবিশ্লেষিত হয় 
গ্রবং ্র্যানিক হাইডুক্সাইভ পাওয়া যায়। 

9701,+4750 _5 98007), +4াএে 



টিন (রাং) " ৬৬৩ 

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিড বা আযমোনিয়াম ক্লোরাইভ গ্রস্ৃৃতির সহিত 
উহা! সহজেই যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন জটিল যৌগ উৎপাদন করে ২-_ 

ও01,+2701 - 25105] 
9501,+2ব501 ৮ বেল ১2992019] 

রাগবন্ধক প্রস্তুতিতে ষ্ট্যানিক ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়। 

৪-৮। উ্যান্মাস্ন সাস্লক্কাইড্ডঃ 8৪ এবং উ্্যান্নিক্ক সলাজ্দ- 

স্রাউড, 8792 ষ্র্যানাস ক্লোরাইভের দ্রবণে 5 গ্যাপ পরিচালন। করিলে 
বাদামী রঙের ষ্র্যানাস সালফাইড অধ:ক্ষিপ্ত হয়। 

92015417755 » 599+2ন 0 
ট্যানাস সালফাইড পীত আমোনিয়াম সালফাইডে দ্রবীভূত হয় এবং আযমো- 

নিয়াম থায়োষ্ট্যানেটে পরিণত ভয়। উক্ত দ্রবণকে অন্লীকুত করিলে উহা! হইতে 
হল্দে ষ্্যানিক সালফাইড অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

929 + 011,298 ঘু১)59758 .. (আযামোনিয়াম থায়োষ্ট্যানেট ) 
॥ ট7555535+2801 ₹ 58541158424 

টিন, সালফার, পারদ ও আযাযোনিয়াম ক্লোরাইড একন্ত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত 
করিলে, পারদ ও বানু ;0] উর্ধপাতিত হওয়ার পব অত্যন্ত উজ্জল এবং সোণালী 
বর্ণের ষ্ট্যানিক সালফাইড পাওয়া যায়। ইহাকে মোঁজায়িক গোল্ডি (39581 ০19) 

বলে। পর্সেলীন বা কাচশিল্লের কারুকার্য স্বর্চরের পরিবর্তে ইহ] ব্যবহৃত হয়। 

শাইট্রিক আঁসিড এবং সাঁলফিউরিক আমিড় উভযেই টিনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং খখাক্রমে 
টিনের নাইট্রেট ও সালফেট উৎপন্ন কবে। কিন্তু বণ হইতে এই নকল লবণকে কেলাসিত কবিতে 
গেলে উহাদের ক্ষারকীয় লবণ পাঁওয়। যায়। 

টিনের কোন কার্বনেট প্রস্তুত কর! সম্ভব হর নাই । 

লেড (সীসক ) 
চিহ্ন, 7১১ । পারমাণবিক গুরুত্ব, ২০৭২২ । ক্রমান্ক, ৮২। 

লেডের নানারপ আকরিক প্ররুতিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গ্যালেনা 

(01679), ৮০০--এইটিই প্রধান । ইহ ছাড়া, 

আযঙ্বলেসাইট [ 4081051/5 |, 2050২ 

সেরুসাইট [ 02855169 ], 77000, 
লানার্কাইট [ [.957211015 7, 250, 2৮০ 
লেড ওকর [ 7:9৫ ০০5 ], 7১০9 ইত্যাদি লেডের উল্লেখযোগ্য আকরিক। 
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5৯"৯১।  ৫জলডি শ্ীষ্ভত্ভি--সমন্ত লেড ধাতুই গ্যালেনা হইতে প্রস্তত 
করা হয়। গ্যালেনা-খনিজ-পাঁথরে লেড-সালফাইড ছাড়! অনেক অপ্রয়োজনীয় 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে । মাটি, বালু প্রভৃতি সিলিকেট-জাতীয় বস্ত ত; থাকেই, 
তাহ। ছাড়া প্রায় সর্বদাই কিঞ্চিৎ সিলভার-সালফাইড এবং কপার, বিসমাথ 
প্রভৃতির সালফাইডও থাকে। লেড-সালফাইডের পরিমাণ অনেক সময় শতকর! 
৮-১* ভাগের বেশী নয়। 

বর্তমান পদ্ধতিতে প্রথমতঃ গ্যালেনার অপত্রব্যসমূহ যথাসম্ভব দুরীভূত করা 

হয়। তৎপর তাপজারণ সাহায্যে লেড-সালফাইডকে লেড-অক্সাইডে পরিণত 
করা হয়। এই লেড-অক্সাইডকে মারুত-চুল্লীতে কাধন-সহ উত্তপ্ত অবস্থায় 
বিজারিত করিলে লেড ধাতু উৎপন্ন হয়। অতঃপর তড়িৎ্বিষ্লেষণ পদ্ধতিতে 
ধাতুটিকে রিশোধিত করা হয়। 

গ্যালেনার গাট়ীকরণ-_খনিজটি বিচুর্ণ অবস্থায় জল ও অল্প পরিমাণ 
তেলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। এই “মিশ্রণের ভিতর দিয়। 

বায়ু পরিচালিত করা হয়। তেল ও জলের 

ঘনিষ্ঠ মিশ্রণের ফলে যে ফেনা হয় উহাতে 

ধাতব সালফাইডগুলি আকৃষ্ট হইয় পৃথক হইয়া 
ভাসিয়া উঠে, কিন্তু মাটি, বালু প্রভৃতি 

অপব্রব্যসমূহ জলের নীচে খিতাইয়৷ যায়। 
এই ভাবে গাট়ীকরণের পর খনিজটিতে প্রায় 

শতকর] ৬০-৭০ ভাগ লেড-নালফাইড থাকে । 

ভাপজারণ__গাঢ আকরিকটিকে অতঃপর 

বাষুপ্রবাহে তাপিত করিয়া লেড-অক্মাইডে 
পরিণত করা হয়। লোহার তৈয়ারী অপেক্ষাকৃত 

ছোট ছোট চুল্রীতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন কর। 
চিত্ত ৪১থ_গ্যালেনার তাপজারণ  হয়। এই চুল্লীগুলি দেখিতে অনেকটা বাল্তির 

অনুবূপ। উহার মেঝেটি সচ্ছিদ্র এবং নীচের দিক হইতে বায়ু প্রবেশ করানোর 

ব্যবস্থা আছে। চুঁজীর উপরে একটা ঢাকৃনি ও গ্যাসের নির্গম-পথ আছে। 
মেবেতে প্রথমে খানিকট। কোক কয়লা রাখ! হয়। তাহার উপরে গাঢ় গ্যালেনার 

সহিত সামান্ত চুণ মিশ্রিত করিয়া চুজীতে লওয়৷ হয়। . প্রথমে কয়ল! পুড়িয়া 



লেড (সীসক ) ৬৬৫ 

চুজীটিকে তাপিত করিয়া তোলে এবং পরে বিক্রিয়া হইতে যে তাপ উদ্ভুত হয় 
তাহাতেই প্রয়োজনীয় উষ্ণতা থাকে। বিক্রিয়ার জন্য নীচ হইতে ক্রমীগত উত্তপ্ত 
বায়ু পরিচালিত করা হয়। লেড-সালফাইড ভালজারিত হইয়া লেড-অজ্সাইডের 

ছু ছোট ছোট হাল্কা কাকরে পরিণত হয়। উৎপন্ন 505 গ্যাস বায়ুগ্রবাহের 
সহিত নির্গম-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে যাহাতে নিষ্পন্ন 
হয় চুণ সে বিষয়ে সাহায্য করে এবং লেড-অক্সাইডের কঙ্করাকারে পরিণতিতেও 

উহা সহায়ক হয়। খানিকটা লেড-সালফাইড অবশ্য লেড-সালফেটে পরিণত হইয়। 
যায় (চিত্র ৪১ঘ)। 

200১ + 309৪8 7 2700) + 2902 

ঢ7১3+205 _ [১50 
বিক্রিয়াশেষে চুলীর ঢাক্নিটি সরাইয়া লওয়া হয় এবং চুীটিকে উপুড় করিয়। 

মধ্যস্থিত লেড-অক্সাইড কাকরগুলি বাহির করিম্বা লওয়া হয় । 

বিগলন-_লেড-অক্সাইডের কাকরেব সহিত কোক কয়লা! মিশ্রিত করিযা 
কর্টটি ছোট মারুত-চু্লীতে উহাকে অধিকতর উষ্ণতায় বিজারিত কর! হয়। 
কিছুটা আয়রণ-অক্সাইভ ও চুণ বিগালক হিসাবে উহার সহিত মিশাইয়া লওয়া 
হ্য়। 

মারুত-চুন্রীটি প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু, পুরু ইস্পাতের পাতের তৈয়ারী, এবং 

ভিতরের দিকে অগ্রিসহ-ইষ্টকের দ্বার৷ আচ্ছাদিত। চুল্ীর নীচের অংশটি 
অপেক্ষাকৃত সরু হইয়া একটি ছোট প্রকোষ্ঠে আলিয়া শেষ হইয়াছে । চুল্লীটির 

উপরের দ্রিকে খনিজ, কোক প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। উৎপন্ন গ্যাস 

বাহির হইয়া যাওয়ার একটি নির্গম-পথও আছে। চুল্লীর নিয়াংশে উত্তপ্ত 
শুফবায়ু প্রবেশ করার জন্য চুলীর চতুদ্দিকে কয়েকটি নল (70515) আছে। 

চুল্লীর উপর হইতে লেড-অক্মাইড প্রভৃতি ক্রমশঃ নীচের দ্বিকে যাইতে থাকে 
এবং তগ্র বাসুপ্রবাহের সংস্পর্শে আসে । কার্ধন প্রথমে পুড়িয়! কার্ধন-মনোক্সাইডে 
পরিণত হয় এবং প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি করে। অধিক উষ্ণতীয় লেড-অক্সাইড 

কার্বন এবং কার্ধন-মনোক্সা ইভ উভয়ের দ্বার বিজারিত হইয়! লেড ধাতুতে পরিণত 
হয় £-- 

[00০+0০ -1%১+ 00 ৮০০ + 0০০ ৮০ 120 4+1002 

অধিক উষ্ণতার জন্য উৎপন্ন লেড বিগলিত অবস্থায় থাকে এবং ধীরে ধীরে 
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নীচের প্রকোষ্ঠে আসিয়া সঞ্চিত হয়। যদি কোন লেড-সাঁলফাইড অক্সাইভের 
সহিত অবিকৃত থাকিয়া থাকে তাহা! হইলে উহা এই উষ্ণতায় লেড-অক্সাইডের 
সহিত বিক্রিয়! দ্বার ধাতৃতে পরিণত হইয়া যায়। আয়রণ-অক্সাইডও লেড- 
সালফাইডের বিজারণে সহায়তা করে £-- 

170১ 4+2700 7» 30 + 9005 

2709 + ঢা০৪0৪ +30 7 26 +2559 + 300 

কোন লেড-সালফেট থাকিলে উহীও লেড-সাঁলফাইডের সহিত বিক্রিয়া 

করে :-- 729 +ঢ90£ _ 20 +2905 | 

খনিজের ভিতর যে সিলিকা! থাকে তাহ! 
চুণের সহিত যুক্ত হইয়া ক্যালসিয়াম সিলিকেটে 
পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম সিলিকেট আয়রণ- 

সালফাইড এবং অন্তান্ত অপদ্রব্য একত্র হইয়া 

যে ধাতুমল স্থান্ট হয় তাহাঁও গলিত অবস্থায় 
নীচের প্রকোষ্ঠে গলিত সীসকের উপর সঞ্চিত 

হয়। এই প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন 

নির্মঘনল দ্বার! ধাতু ও ধাতুমল বাহির করিয়া 

লওয়! হয় ( চিত্র ৪১ড)। 

ভড়িৎ-বিশৌধন-_মাকুত-চুল্লী হইতে যে 
লেড ধাতু পাওয়া যায় তাহাতে আরও অন্যান্য 

ধাতু শ্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে । এইজন্য 

এই লেড খুব নরম বা ঘাতসহ হয় না । বেটের 
(739৮5) ড়িৎবিশোধন প্রণালীতে 

১ উতকৃষ্টতর লেড প্রস্তুত কর] হয়। একটি তড়িৎ- 
চিত্র ৪১৬-_লেডের মারুত-চুললী বিশ্লেষক সেলে উৎপন্ন লেডের মোট! মোটা 

পাত আনোড রূপে লওয়া হয়। পাতিল! বিশুদ্ধ লেডের পাত ক্যাথোড রূপে 

ব্যবহৃত হয়। আযানোড ও ক্যাথোডকে লেড-ফ্লুয়োসিলিকেট (6১75) 

এবং ফ্লুয়োসিলিসিক আাসিডের (591৮) একটি মিশ্রণের ভিতর রাখিয়া 
উহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ্প্রবাহ দেওয়া হয়। আযানোডভ হইতে লেড 

ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং ক্যাথোডে বিশ্তুদ্ধ লেড সঞ্চিত হইতে থাকে । 



লেড (সীনক) ৬৬৭ 

অন্থান্ত ধাতৃগুলি সেলের নীচে থিতাইয়া যায়। এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ লেড প্রস্তুত 
করা হয়। 

৪৯-৯০। ৫্সডেঝ্জ্ প্রশ্গ্র_লেডের রঙ ধূসর কিন্তু উহার একটি 
ধাতব দ্যুতি আছে। লেডের ঘনত্ব প্রায় ১১৪ এবং উহার গলনাঙ্ক ৩২৬০ 

সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ভারী হইলেও ধাতুটি অত্যন্ত নরম, ছুরির সাহায্যে উহাকে 
কাটিয়৷ ফেল৷ সহজ । লেড কাগজের উপর কালে! দাগ কাটিতে পারে। 

অনার্জ বাতাসে থাকিলে লেডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, কিন্তু 

আরজ বাতাসের সংস্পর্শে ধাতুটির উপর উহার ক্ষাবকীয় কার্বনেটের একটি 
অতি-পাতলা সাদ! আবরণ পড়ে । অধিক উষ্ণতায় বাতাসে ব। অক্সিজেনে লেডকে 

তাপিত করিলে উহার হল্দে অজ্সাইভ পাওয়া ধায়। 

270+ 02 -2500 

বিশুদ্ধ জলের সহিত লেডের কোন বিক্রিয়া হয় নাঁ। কিন্তু জলে যদদি অন্যান্থ লবণ দ্রবীভূত 
থাকে তাহা হইলে লেড আক্রান্ত হইয়! থাঁকে। লেডের যৌগসমূহ দ্রবীভূত অবস্থ।য় শরীরের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষ। সেইজন্য পানীয় জল সরববাহ করিবার সময় সাবধানতা গ্রহণ করা 
প্রয়োজন । পানীয় জলে সর্ধদাই প্রায় খানিকটা বাইকাবনেট, সালফেট প্রভৃতি দ্রবীভূত অবস্থায় 
থাকে। উহারা লেডের সহিত বিক্রিয়া করিয়! অদ্রবণীয় লেড-কার্বনেট, সালফেট ইত্যাদি উৎপন্ন 
করে। লেডের এই সমস্ত অদ্রবণীয় লবণ ধাতুটির উপর অতি সহজেই একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি 
করে এবং পরে লেড জলের সহিত সংস্পর্শে আসিবার আর সুযোগ পায় না। এইজগ্যই সাধারণতঃ 
পানীয় জল লেড-প1ইপ দ্বার! সরবরাহ কর! সম্ভব । পানীয় জল যদি সম্পূর্ণ “মুছু” হয় এবং উহাতে 

কোন দ্রবীতৃত কার্ধনেট ব1 সালফেট ন। থাকে তবে লেডের পাইপ বাবহার কর! সম্ভব নয় । 

লঘু হাইড্রোকরলোরিক বা সালফিউরিক আমিডে লেড সহজে ত্রবীভূত হয় না, 

কারণ অল্প একটু বিক্রিয়া করিলেই লেডের উপর লেড-ক্লোরাইড ও সালফেটের 
আবরণ পড়িয়! উহাদের ক্রিয়া বন্ধ করিয়! দেয়। গাঢ় সালফিউরিক আযাসিডের 

সহিত ফুটাইলে, লেড-সালফেট ও সালফার-ডাই-অক্মাইড পাওয়া যায়। 
৮০৮১+2ন*০০,-609০,+ 5০0১ +2775) 

নাইট্রিক আযাসিডে সহজেই লেড দ্রবীভূত হয়--লেড-নাইট্রেট ও নাইট্রোজেন 
অল্লাইড-সধূহ পাওয়া যায়। 

০১+কলাব০১-১৫০৪)০+150++2750 
অক্সিজেন থাকিলে আযাসেঁটিক আসিডেও লেড দ্রব হয় এবং লেড-আ্যাসিটেট 

' উৎপন্ন হয়। 

20+4075000 নর + 05972001375 000)১7১+ 2750 
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কষ্টিকসোডা ব! পটাসের সহিত গলাইলেও লেড ধীরে ধীরে ত্রব হৃইয়া প্লা্থাইট 
লবণে পরিণত হয়। 

7০420 7 22৫09)৯+175 ( সোডিয়াম প্লান্থাইট ) 

লেডের ব্যবহার--টাইপ ধাতু প্রস্তুতিতে প্রচুর লেড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে লেড ৮২%, 
আন্টিমনি ১৫% এবং টিন ৩% থাকে। লেড ও টিনের সংকর-ধাতু ঝালাই করার কাজে 
প্রয়োজন হয়। লেড (২*%) এবং টিন (৮*% ) হইতে যে সংকর পাওয়া যায় তাহাকে পয়টার 
(6৮765) বলে--উহা হইতে নানারকম থালা-বাসন ইত্যাদি তৈয়ারী হয় । 

জলের নল, চৌবাচ্চা, সালফিউরিক আসিডের টাওয়ার প্রভৃতি লেড হইতে প্রস্তুত কবা হয়। 
ব্যাটারী প্রন্ত্রতিতে এবং তড়িত্বাহী তারেব আবরক হিসাবে লেড সর্বদাই বাবহার হয় । 

লেডের যৌগসমূহ 
লেড-অক্সাইড--লেডের তিনটি অক্সাইড আছে £__ 

(১)) লেড-মনোক্সাইড বা লিথাজ্জ (.111787£6), চ00 

ইহার বাংল। নাম, মুদ্রাশঙ্খ | 

(২), উ'ইপ্রা্িক-টেট্রোক্সাইড বা রেড লেড? ব| মিনিয়াম 
(২50 1.2 01 001111111077)--101030)4 

ইহার বাংল] নাম সীসসিন্দূর | 
(৩) লেড-ডাই-অক্সাইভ, 201১0) | 

৪৯-৯৯ এলডমতনাক্আইডড [ মুদ্রাশস্থা 1, 9১০ গলিত 
সীসার উপর দিয়া বাষু প্রবাহিত করিলে উহা! জ/রিত হইয়া লেড-মনোক্সাইডে 
পরিণত হয়। উৎপন্ন মনোক্স(ইভও সেই উষ্ণতায় গলিত অবস্থাতেই থাকে। 

শীতল হইলে উহ] হলুদ স্কটিকাকার ধারণ করে। 27১+ 05 -»2১0 

ইহ1 একটি উভধম্মী অক্সাইড । জলে অদ্রাব্য কিন্তু আাসিড ও ক্ষার উভয়ের 
সহিতই বিক্রিয়া করিয়া উহ1 বিভিন্ন লবণ উৎপাদন করে :-_ 

০০ + 27017120015 + 090) 

০০ + 20771৯৮9০০৯ + 5০ (ফুটস্ত অবস্থায়) 

লেড-মনোক্সাইভ রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাচ প্রস্তৃতিতে, কাচ ব 
মাটির বাসনের উপর প্রলেপ দিতে, এবং লেডের নানাবিধ যৌগ-প্রস্ততিতে 

লেড-মনোক্সাইভ প্রয়োজন হয় । 



লেড ( সীনক ) ৬৬৯ 

৮/ ৪৪৯৭৯ । উ্রাইগ্লীহ্হিক্ ৫উত্রোক্সঞাউডভ বা ত্রভ-্তজ্, 
[৮০৪০4 ৪ পরাবর্ত-চুলীতে বিচুর্ণ লেড-মনোক্পাইভকে বাধুপ্রবাহে কয়েক ঘণ্টা 
তাপিত করিলে উহ! ধীরে ধীরে গাড় লাল “রেড-লেডে” পরিণত হ্মু। 

6৮১০ + ০৯-2১50, 

ইহা জলে-অদ্রবণীয়। অতিরিক্ত উত্তাপে ইহা! বিযোজিত হইয়া পুনরায় 
লেড-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। ইহার জারণ-ক্ষমতা৷ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গাঁড় 
আযাসিডের সহিত ফুটাইলে, আযসিভসমূহ জারিত হইয়! যায় ; যথা ৫-_ 

[05094 + 81701739019 + 015 + বা 20 

2৪05 + 075504-62050,+05+07509 ইত্যাদি । 

কাচশিল্পে, দিয়াশলাই-প্রস্ততিতে ও রঙ হিসাবে রেড-লেড সাধারণতঃ 

ব্যবহৃত হয়। 

৪৯৯৩ । তজ্মড-ড্াই-অক্স্সাইভ, 7১০2 2 রেড-লেডের উপর 

গাঁট নাইট্রক আযাসিডের বিক্রিয়ার ফলে কাল লেড-ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয়। 

র্ [7১804 + ধান 037 27১১099)5 +1008+ 2720 

লেড-ডাই-অক্সাইড কাল অনিয়ত।কার পদার্থ। উহা তীব্র জারণগুণসম্পন্ন। 

সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি মৌল উহার সংস্পর্শে আসিলেই জণিয়া! উঠে এবং 

বিস্ফোরণও সংঘটিত হইতে পারে। সালফার-ডাই-অক্সাইডের সহিত ইহা 

সোজান্ুজি যুক্ত হইয়৷ লেড-সালফেটে পরিণত হয়। 
র 7005 + 505 - 70504 

রেড-লেডের অনুরূপ লেড-ডাই-অক্মাইডও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক ও 

সালফিউরিক আাঁসিভকে ফুটন্ত অবস্থায় জারিত করে £-_ 

009৪ + 41001 7 17700154015 +217 20) 

2120005 + 27 250)4 _ 21,১১0 + 21500 405 

৪৪০০ সেটিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় লেড-ডাই-অক্সাইভ বিযোজিত হইয়া 
রেড-লেড ও অক্সিজেনে পরিণত হয় £__ 

2৮00৯. 0080,+ 05 

লেড-ডাই-অক্মাইভ দিয়াশলাই-প্রস্ততিতে ও ব্যাটারীতে ব্যবহৃত হয়। 

জারক হিসাবে ল্যাবরেটরীতেও ইহার ব্যবহার আছে। 



৬৭০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৪৪৯-৯৪ ॥  ৫জনড-ভাহিক্জ্আউ্ইড, 2১(0)2 £ লেডের কোন 
লবণের জলীয় দ্রবণে কষ্টিকসোঁডা মিশাইলে সাদা কঠিন লেড-হাইডক্সাইড 
অধ:ক্ষিপ্ত হয়। 

70005), + 2৪0 লু -৮0(078), + 2াবগ্াঘ০5 

লেড-হাইড্রক্সাইভ জলে খুব সামান্যই দ্রবীভূত হয়। প্রধানত: ক্ষারধর্থী 
হইলেও বন্ততঃ ইহা] উভধন্মী। ক্ষার এবং আ্যাসিভ উভয়ের সহিতই ইহা 
বিক্রিয়া করে ১ 

26(077)৯+2701- 20015 +2750 

7০(017)2+ 2150» £৮(01৪)৯+ 2750 

লেডের কয়েকটি উল্লেখযেগ্য লবণ 
টিনের মত লেডেরও ছুইরকম যোজ্যতা আছে-_ছুই এবং চার। ছ্বিযোজী 

এবং জস্ুর্ষো্ী লেড-যৌগসমূহকে যথাক্রমে প্রাশ্মাস এবং প্রা্িক যৌগ বলা 
হয়। যথাঃ প্রান্থাস ক্লোরাইড, 7১018; প্রাঙ্থিক ক্লোরাইড, চ1১01£ । 

৪৯-৯৪।  লনভ-এক্রা্লীইড, 79১015£ লেডের যে কোন 
লবণের জলীয় ভ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড বা অন্য কোন ক্লোরাইডের 
দ্রবণ মিশ্রিত করিলে, সাদা লেড-ক্লোবা ইউ অধ:ক্ষিপ্ত হয় । 

৮০৫০৪) +2170]- 20015 +211ব05 
লেড-ক্লোরাইড গরম জলে দ্রবণীয় এবং শীতল করিলে উক্ত দ্রবণ হইতে 

ইহা দীর্ঘাকৃতি স্কটিকাকারে কেলাসিত হয়। 

৪০৯৬ । ৫লড-৫উউ্রীক্লেশল্লীইডঃ 7০০01 2 শীতল অবস্থায় 

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের সহিত বিচুর্ণ লেড-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া 
উহাতে ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করিলে ক্লোরোপ্রাম্ধিক আযাসিড উৎপন্ন হয়। 

ইহার সহিত আযামোনিয়াম-ক্লোরাইভ মিশাইলে হলুদ আযযোনিয়াম-ক্লোরোপ্লাম্েট 
অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধ:ঃক্ষেপটির উপর ঠাণ্ডা গাঢ় সালফিউরিক আযসিড দিলে, 

হলুদ রঙের তরল লেড-টেট্রাক্লোরাইড উৎপন্ন হয় £__ 
৮১০,+এলণে ৮ 6১০,+27,0 

.:6৮0,+2701 » ন্2া)01, 

(বি )১৮১০+7590, ৮ 2501,+ ঘোর ,)৯5০,+2:01 



লেড ( সীসফ ) ৬৭১ 

লেড-টেউ্রাক্লোরাইভ অত্যত্ত উদ্ধায়ী, অস্থায়ী ধরণের এবং আর্দ্রবাতালে ধূমায়িত 
হইতে থাকে । উত্তাপে উহ! অতি সহজেই বিযোজিত হইয়া যায় এবং ১০৫০ 

সেন্টিগ্রেভে উহার বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। জলের সংস্পর্শে আসিলেই উহা 
আর্্রবিশ্লেষিত হইয়া লেড-হা ইড়ুক্সাইডে পরিণত হয়। 

ঢা,0 
ঢ১০0,_----৯৮১৫০ল), ৯৮১৫০) +750+0 

৪৯-৯৭ | ভ-্নাই্রেউ+ ৮১৫02) $ লেড-মনোক্সাইড ও 
লঘু নাইট্রক আযাসিভ একত্র ফুটাইলে লেড-নাইড্রেট উৎপন্ন হয়। উষ্ণ ভ্রবণটি 
শীতল করিলে স্বচ্ছ স্ষটিকাকারে লেড-নাইন্রেট কেলাসিত হইয়া থাকে। 

৮০০+2নাব09৯ - 70(09)5+ লু১0 

লেড-নাইট্রেট জলে দ্রুবণীয়। অতিরিক্ত উষ্ণতায় লেড-নাইট্রেট তাপিত 
করিলে উহ! বিযোজিত হইয়া যায় £-- 

21%005)১ » 2১0+4305+ 05 

% ৪৯০৯৮ 1 হলড-সাহ্কা ইঃ 17১৪ 2 তুল্যান্ক অনুপাতে লেড ও 

সালফার একত্র গলাইর1 লেড-সালফাইড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্ত 
লেডের কোন লবণের জলীয় দ্রবণে ৮55 গ্যাস দিলেই অতি সহজে কাল লেড- 

সালফাইড অধরক্ষিপ্ত হয় £-- (05) + 7055 » 0১5+2170৪ 

লেড-সালফাইড জলে অদ্রব্ণীয়। কিন্তু অনান্য লঘু খনিজ আযাসিড দ্বারা ইহা 
সহজেই আক্রান্ত হয় এবং 55 গ্যাস উৎপন্ন হয় । 

৪৯-৮৯৯। পুজ্লড-্লালা্কোউ, ৮১504 2 লেড-নাইট্রেট বা লেড- 
আযাসিটেটের দ্রবণে লঘু সালফিউরিক আযাসিড অথব। কোন সালফেট দ্রবণ 
মিশাইলে, তৎক্ষণাৎ সাদা লেড-সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। ইহ1 জলে অব্দরবণীয়, 

কিন্ত আমোনিয়াম-আযাসিটেটে অত্যন্ত ভ্রবণীয় | 
ঢ১০১)৯+ ১9০, » 0১০,+2ঘাব0* 

৪০২০ । ততড-্ক্ার্থন্মেউ। 7700৪ হ লেডের কোন লবণের 

জলীয় দ্রবণে সোডিম্নাম-বাই-কাধনেট দ্রবণ মিশাইয়া সাদা লেভ-কাবনেট অধঃক্ষিপ্ত 

করা হয়। 

চ0(098)9 +21873005 7 20005 + 00817 770507281০৪ 



৬৭২ মাধ্যমিক রলায়ন বিজ্ঞান 

বাই-কার্ধনেটের পরিবর্তে সোডিয়াম-কার্বনেট মিশ্রিত করিলে ক্ষারকীয় 
লেড-কাবনেটের অধ:ক্ষেপ পাওয়! যায়। 

একটি বিশেষ ক্ষারকীয়-লেড-কার্নেট, 209005 72৮(077)5, সাদা রঙ 

হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। বাজারে ইহার প্রচলিত নাম “সীসশ্েত* বা “সফেদা” 
(16 1.29)। সন্তা এবং আবরণ-ক্ষমতা সমধিক বলিয়াই ইহার প্রচলন এত 

বেশী । নানা উপায়ে প্রস্তত কর! সম্ভব হইলেও ডাচ-প্রণালীতে ইহা বেশীর ভাগ 

তৈয়ারী করা হয়। 

রে 

রর রি 
2১৩ 
1101] র্ পি 

রি ভি রর 
10 রি 
২31 8853828388১ 

চিত্র ৪১৮--€২) চিত্র ৪১৮-_ড1চ প্রণ।লীতে সীসগ্বেত প্রস্তাতি 

সফেদ। (ঘা 7,999) প্রস্ততি । ভাচ-প্রণালী £ এই প্রণালীতে 
চিত্র ৪১চ (১)-এর অনুরূপ কতকগুলি মাটির পাত্রে খানিকটা লঘু আযসেটিক 
আযাসিভ লওয়! হ্য়। আ্যাসিডের উপর বাকী অংশটি সীপার টুকরাতে ভর্তি 
থাকে। সীসার টুকরাগুলি সাধারণতঃ সচ্ছিদ্র গোলাকার চাকৃতির মত হইলে 

সবিধা হয়। [চিত্র ৪১চ(২)]। এই সীসার চাকৃতিগুলি এমন ভাবে রাখা হয় 
যেন তরল আ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিতে না পারে। 



লেড ( সীসক ) ৬৭৩ 

অতঃপর এই মাটির পাত্রগুলি পর" পর সারিবদ্ধ ভাবে একটি ঘরের উপর 
হইতে নীচে পধ্যস্ত বিভিন্ন তাকের উপর সাঁজাইয়! রাখ। হয় এবং সমস্ত পান্তগুলির 
চারিদিকে ও উপরে ওকগাছের ছালম্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। যে ঘরে 
ইহ রাখা হয় তাহার চারিদিকে বায়ু-চলাচলের হ্ৃবন্দোবন্ত থাকে । অনেক সময় 

ওফগাছের ছালের পরিবর্তে ঘোড়ার মলও ব্যবস্বত হয়। এইভাবে উহাদিগকে 

প্রায় ২-৩ মাল বাথিয়! দিলে, সীস1র টুকরাগুলি সীদশ্বেতে পরিণত হইয়! যায়। 
উহাকে বাহির করিয়া জলে ধৌত করা হয় এবং অপরিবন্থিত সীসক হইতে 

পৃথক করিয়া! লওয়া হয়। পরে শৃন্ত-চাপে তাপিত করিয়া উহাদিগকে শুষ্ক 

করা হয়। 

ওকের ছাল বা ঘোড়ার মল প্রথমে পচিতে থাকে । ইহার ফলে উত্তাপের 
বৃষ্টি হ্য় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইভ৪ উৎপন্ন হয়। লেড আর্রবাতাসে লেড- 

হাইডউ্রক্সাইডে পরিণত হয। উত্তাপের জন্য আসেটিক আযাসিভ উদ্বায়িত হইয়া 

আদির়া লেভ-হাইডুক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করে। ফলে উহা! হইতে লেড- 

আটাসিটেট পাওয়া ঘাঁয়। এই লেড-আ্যাপিটেট ধীরে ধীরে উপরোক্ত [১(0915)5 

এবং কাবন-ডাই-অল্লাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া প্রথমে ক্ষারকীয় লেড- 

আাসিটেট ও পরে সীসখেত বা ৮1210 158৫ উৎপাদন করে । 

217) + 02+ 21750 ₹ 277900977)5 

ঢ6017)১+24০ান _ [7১৪০৪421750 
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দ্বিচতারিংশ আধ্যায় 

সিলভার [রৌপ্য] 
চিহ্ন, 4. | পারমাণবিক গুকত্ব, ১০৭ ৮৮। ক্রমাঙ্ক, ৪৭। 

মৌলিক অবস্থায় প্রকৃতিতে অনেক সময় রূপা পাওয়া যায় বটে তবে উহার 
পরিমাণ খুব বেশী নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ রূপাই উহাব সালফাইড যৌগরূপে 
থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সিলভার-সালফাইডভ অন্যান্য সালফাইডের সহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়| যায়। সিলভাবেব কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম £-_ 

(ক) আর্জেনটাইট ( ৯16116) ব। সিলভাব গ্লান্স, ££55 

(খ) পাইবারজিবাইট (1১522791166), £১5591)95 

(গ) গ্রাউন্টাইট (0১191151106), /১১/১০৪ 

(ঘ) ট্রোমিযাবাইট (91701765 07166), (8১4১£১০ 

লেডেব আকবিক গ্য।লেনাব ভিতবেও প্রা সিলভাব-সালফাউড মিশ্রিত থাকে । সালফাঠড 

ব্যতীত অন্থান্ আকবিকেব মধ্যে ব্লোবাবজিবাইট (01110721516) ব! হর্ণ সিলভা ব, 4501 

উল্লেখযোগ্য । 

৪২-০। লিভার শুস্ভভি-_অধিকাংশ রৌপ্যই উহার সালফাইড 
আকবিক হইতে প্রস্তত কব| হয। সিলভার প্রস্তুতিতে প্রধানত: তিনটি বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বন কর1 যাইতে পাবে £-- 

0১) সীসক পদ্ধাতি (1,580 70০99) 

(২) পারদ-সংকর পদ্ধতি (2১0721251780100 [109099) 

(৩) সায়নাইভ পদ্ধতি (08016 7:00653) 

(১ সীসক পদ্ধতি--সিলভার আকরিকসমূহে সিলভারের পরিমাণ খুবই 
সামান্ত থাকে । আকরিকে লেড-সালফাইড ব। অন্যান্য সালফাইড এবং মাটি ও ' 
অন্তান্ত সিলিকেট পাথরসমূহেব পরিমাণই বেশী। লেড-যুক্ত আকরিক হইতে 
প্রচলিত নিয়মান্্যাধী লেড ধাতু নিষফকাশিত করিয। লওয়া হয়। আকরিকের সমস্ত 
শিলভার ধাতব অবস্থায় লেডের সহিত মিশ্রিত হইয়া আকরিক হইতে বাহির 

হইয়। আসে । যে সমন্ত সিলভার-আকরিকে লেড নাই, উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ 



লিলভার [রৌপ্য ও ৭৫ 

গযালেনা মিশাইয়। যথারীতি লেভ ধাতু প্রস্তত করা হয়। উহাতেই আকরিকের 
সমস্তটুকু সিলভার ধাতু মিশ্রিত খাকে। এইরূপে সমস্ত সিলভার-সালফাইভ 
আকরিক হইতে প্রথমতঃ সীসকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় সিলভার নিফাশিত করা 
হয়। এই মিশ্রণে খুব বেশী হইলে শতকরা একভাগ রৌপ্য থাকে। 

অতঃপর এই লেড-সিলভার-সংকর 'হইতে খানিকটা সীসক পৃথক করিয়া 

মিশ্রণে রৌপ্যের অন্থুপাত বাড়ান হয়। অর্থাৎ সিলভার হিসাবে মিশ্রণাটিকে 

গাঢতর কর! হয়। প্রধানতঃ ছুইটি উপাষে এই গাটীভবন নিম্পন্ন করা যাইতে 
পারে £-- 

(ক) প্যাটিন্সন্ প্রণালী (০86৮0507 77996৪৪)- রৌপ্য-মিশ্রিত 

সীসাকে একটি পাত্রে সম্পূর্ণ গলাইঘ। লওয়] হয। এই গলিত মিশ্রণটিকে দীরে 
ধীবে ঠাণ্ডা কবিলে, উহা! হইতে প্রথমে কেবল বিশুদ্ধ সীসক কেলাসিত হয, কারণ 
সীসকের গলনাঙ্ক সীসক-বপাব সংকবের গলনান্ক অপেক্ষা অধিক । এই কেলাসিত 
সীমক গলিত সংকব অপেক্ষা হাল্ক1 বলিষা উপবের দিকে ভাসিতে থাকে । একটি 

*ঝণঝরা হাতাব সাহাধ্যে এই সীসকেব স্ফটিকগুলি পুথক করিয়া অপব এক পাত্রে 
লইয! যাঁওয়! হয়, এবং পরিত্যক্ত সীসক-রৌপ্য মিশ্রণটি একটি ভিন্ন পাত্রে রাখা 

তয়। কেলাঁসিত সীসকে রূপাব পবিমাণ খুবই সামান্য থাকে । কিন্তু পরিত্যক্ত 

মিশ্রণটিতে রূপাব অন্তপাত বুদ্ধি পায়। এই মিশ্রণটকে আবাব গলাইযা লইয়া 
উক্ত উপায়েই উহ1 হইতে পুনরাষ শুদ্ধতব সীসক পুথক কর হয। পৃথকীরুত 

সীসক গুলিকে ও পুনঃপুনঃ গলাইযা একই উপাষে এক দিকে সীপক এবং অপব 
দিকে কপার অনুপাত বাড়ান হইতে থাকে । এই ভাবে অনেকবার কেলাসন 
করাব ফলে সীসার ভিতর বপার অনুপাত শেষ পধ্যন্ত ২৫% করা সম্ভব । ইহাতে 

মিশ্রণটিব প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ সীসা পৃথক হইয়। যায়। কিন্তু মিশ্রণটিতে 
রৌপ্যের পরিমাণ ২-৫%এর অধিকতর করা সম্ভব ঈয়। প্রণালীটিব মেটামুটি 
বিববণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়। হইতেছে :-- 
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সিলভার [ রৌপ্য] ৬৭৭ 

বর্তমানে প্যাটিন্সন্ প্রণালীতে সিলভার-লেডের সংকরকে গাঢ়তর করা! প্রায় 
লোপ পাইয়্াছে। সহজতর পার্কস প্রণালীই বর্তমানে প্রয়োগ করা হয়। 

(খ) পার্কস প্রণালী (981198 চ১৮০০8৪৪)--লেড-সিলভার-সংকরের সহিত 

. শ্রী একভাগ জিঙ্ক মিশ্রিত করিয়া গলাইলে লেড হইতে গ্রায়'সমত্ত সিলভার 
বাহির হইয়৷ আসিয়া জিন্কের সহিত মিলিত হয়। গলিত অবস্থায় লেড এবং 

জিঙ্ক পরম্পরের সহিত সমসত্বভাবে মিশে নাঁ_শীচে লেড এবং উপরে জিঙ্ক” 

এই দুইটি পৃথক স্তরে থাকে । লেড অপেক্ষা জিস্কের ভিতর সিলভার অধিকতর 
দ্রবণীয়। সেইজন্য যখন গলিত লেড-সিলভার-সংকরটির সহিত জিঙ্ক মিশাইয়া 

একত্র গলান হয় তখন সিলভারটুকু জি্কের স্তরে চলিয়া আসে । জিঙ্ক-সিলভার- 
সংকরের গলনাঙ্ক লেড অপেক্ষা অধিক। স্থতরাং অপেক্ষাকৃত হাল্ক1 জিঙ্ক- 

সিলভার-সংকর লেডের পূর্বেই কেলাসিত হইয়া উপরে ভাপিয়া ওঠে। ঝাঝরা 
হাতার সাহায্যে গলিত মিশ্রণ হইতে জিঙ্ক-সিলভার-সংকর পৃথক করিয়া লয়! 

হয়। পৃথক করার সময় উহাতে সামান্য লেভ মিশ্রিত থাকিয়া যায়। অতঃপর 
দুল রাধিয়। জিঙ্ক-সিলভার-সংকরকে পাতিত করা হয়। জিঙ্ক পাঁতিত হইয়! 
গ্রাহকে সংগৃহীত হয় এবং পুনরায় ব্যবহৃত হয়। বকষস্ত্রে সিলভার ও লেডের 
মিশ্রণ পভিয়! থাকে । উহাতে সিলভার প্রায় ১০% এবং লেড ৯০% থাকে । 

সিলভারের অপচয় কম হয় এবং সহজে গাঁড় সিলভার-লেড-সংকর পাওয়া যায় 

বলিয়া বর্তমানে পার্কস পদ্ধতির বহুল প্রচলন হইয়াছে । 

«“কিউপেলেসন” (08106118110) প্যািন্সন ও পার্কস এই উভয় 

প্রণালীতেই লেড ও সিলভারের একটি মিশ্রণ পাওয়া র 

যায় এবং উহাতে যথেই্ই পরিমাণ সিলভার থাকে । 
কিউপেলেসন প্রণালীর সাহায্যে উহার লেড দূরীভূত 
কবিয়া সিলভার প্রস্তুত করা হয়। অস্থিভম্মের 

তৈয়ারী ডিম্বারুতি থালার মত অগভীর পাত্রে লেড- 

ীলভার-সংকর লইয়া একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে 
বাঘুপ্রবাৎ তাপিত করা হয়। এই পাত্রগুলিকে 

“কিউপেল* বলে। লেড বায়ুতে তাপিত হইয়া চিত্র৪২ক-কিউপেল 
লে-অল্সাইডে পরিণত হয়। উৎপন্ন লেড-অক্সাইড গলিয়! কিউপেলের ধার দিয়া 
বাহির হইয় যায়। এইরূপে সমস্ত লেড প্রায় দূরীভূত হইয়া থাকে । শেষ পর্য্স্ত 
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যদি কোন লেড-অক্সাইভ মিশ্রিত থাকে তবে উহা! কিউপেলের অস্থিভম্ম দ্বারা 
শোষিত হইয়া যায় এবং উজ্জল সিলভার গলিত অবস্থায় কিউপেলে পাওয়া যায়। 
এইরূপে সিলভার ধাতু প্রস্তুত হয়। 

তড়ি-বিশৌধন--কিউপেলে যে সিলভার ধাতু পাওয়া যায় তাহার সহিত 
প্রায়ই স্বল্প পরিমাণ সোন! ও তামা মিশ্রিত থাকে । বিশুদ্ধ সিলভার পাওয়ার জন্য 
উক্ত সিলভারকে ভড়িৎবিশোধিত করা হয়। একটি ভড়িৎ-বিশ্লেষক সেলে 

সিলভার-নাইড্রেট দ্রবণ (শতকরা ১ ভাগ নাইট্রক আ্যাসিভ মিশ্রিত অবস্থায়) 
লওয়! হয়। অবিশুদ্ধ সিলভারের বড় বড় টুকর1 আযনোড রূপে এবং বিশুদ্ধ 

সিলভারের সরু পাত ক্যাথোড রূপে দ্রবণের ভিতর লইয়া সেলে তড়িৎ্প্রবাহ 
দেওয়া হয়। আানোড হইতে সিলভার ও কপার আয়নিত হইয়া দ্রবীভূত হইতে 

থাকে এবং ক্যাথোডে বিশুদ্ধ সিলভার জড় হয়। আ্যানোডে যদি কোন গোল্ড 

থাকে তবে উহা সেলের নীচে গাদ হিসাবে সঞ্চিত হয়। অনেক সময় আনোডের 

চারিদিকে মসলিন ব্যাগ থাকে, তাঁহাতেও গাঁদ সঞ্চিত হইতে পারে। 

(২) পারদ্-সংকর পদ্ধাতি_-একটি ঘরের সিমেন্ট-বাঁধান মেঝেতে সিলভা 

আকরিকটিকে (4১2৪5, 2801 বা 4১8) বিচুর্ণ অবস্থায় শতকর1 ৫ ভাগ মোডিয়াম- 

ক্লোরাইড দ্রবণের সহিত মিশ্রিত করা হয়। অনেক সময়েই পদার্থগুলিকে কোন 

পশু বা থচ্চর দ্বার! মাড়াইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর! হয়। উহাতে আস্তে আস্তে 

উপযুক্ত পরিমাণ কপার-সালফেট এবং পারদ মিশান হয়। ইহার ফলে নিয়লিখিত 
বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইয়া প্রথমতঃ সিলভার-ক্লোরাইডভ এবং পরে উহা হইতে 

সিলভার ধাতু উৎপন্ন হয়। সিলভার পারদে দ্রবীভূত হইয়! পারদ-মিশ্র অবস্থায় 

থাকে। এই সিলভার-পারদের সংকরটি পৃথক করিয়] পারদ পাতিত করিয়৷ লওয়া 
হয় এবং সিলভার ধাতু পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে পরে কিউপেলেসন ও 
তড়িৎ-বিস্লেষণ প্রণালীতে উহাকে বিশোধিত করা হয়। 

21809 7+ 08504 5 ০015 + 22১0£ 

08019 + 4১8১ » 24৯৪0147055 

24501 1+ 2170 7 17550915 +24£ 

যেখানে জালানীর অভাবে তাপ-উৎপাদন ব্যয়সাধ্য সেখানেই কেবল এই 
পদ্ধতিটি একসময়ে অনুস্থত হইত। বর্তমানে ইহার পরিবর্তে সায়নাইভ পদ্ধাতি 

অধিকতর সমাদৃত । 



সিলভার [রৌপ্য] ৬৭৯ 

(৩ সায়নাইভ পদ্ধতি_আকরিকে সিলভার ধাতু বা সিলভারের 
ষে কোন যৌগই থাকুক, এই পদ্ধতি অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। আকরিকে 
সিলভারের পরিমাণ খুব কম থাকিলে, এই পদ্ধতিটির বিশেষ প্রয়োজন । 

সচরাচর সিলভার-সালফাইভ আকরিকটিকে খুব হুম্তাবস্থায় বিচুর্ণ করিয়া ০*৭% 
লঘু সোডিয়াম-সায়নাইড দ্রবণের সহিত মিশান হয়। পাত্রটির নীচ হইতে দ্রবণের 
ভিতর দিয়! বুদ্বুদের আকারে বায়ুপ্রবাহ পরিচালিত করা হয়। ইহাতে মিশ্রণটি 
আলোড়িত হয় এবং বায়ুর অক্সিজেন কিক্রিয়াটির সম্পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে 
সিলভার-সালফাইভ সোভিয়াম-আজ্জেণ্টো-সায়নাইড রূপে দ্রবীভূত হইয়া যায়। 

অন্যান্ত অন্রাব্য পদার্থগুলিকে ছাকিয়া পৃথক করা হয়। 
4১০১ 4 কাব ৪০ি কত 22480) + ৪৪5 

বিক্রিয়াটি উভমৃখী, স্থতরাং সম্পূর্ণ ££০3কে দ্রবীভূত করিতে হইলে 225 

সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন । এই কারণেই বায়ু প্রবাহিত করিয়া সোডিয়াম 

সালফাইডকে বিযোজিত করিয়া দেওয়া হয় ৫ 

21322 + 008 + 21780) 7 ধার ৪917 +25 

” দিলভার-সালফাইভ ছাড়া অন্যান্ত আকরিকের পিলভারকেও োডিয়াম- 

সায়নাইড সাহায্যে দ্রবীভূত করিয়। এইভাবে সোভিয়াম-আঙ্জেপ্টো-সায়নাইভ 
দ্রবণে পরিণন্ভ করা সম্ভব। 

446 4820] +2720+ 092 _ ধা ৪১৫6০)০+ 4০5 

50511728801 স্ ৪0০) + 12501 

অতঃপর সোডিয়াম-আর্জেণ্টো-সায়নাইড ভ্রবণে দস্তারজঃ (জিস্ক চূর্ণ) মিশাইলে, 
দ্রবণ হইতে মিলভার ধাতু অধঃক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে। এই অধঃক্ষেপটি কাল রঙের 
এবং জিস্কের সহিত মিশ্রিত থাকে । 

2194১£00)2+ 2075 20601) + 290০1 + 248 

উহাকে ছীকিয়| লইয়! পটাসিয়াম-নাইট্রেট সহ চুল্লীতে গলাইয়! বিশুদ্ধ সিলভার 
প্রস্তত করা হয়। 

৪২৯-২। ম্নিলিভ্ডান্পেল্স শুল্ঞী £ সিলভার অত্যন্ত উজ্জল সাদা রঙের 
ধাতু । ইহার ঘনত্ব ১০৫) গলনাঙ্ক ৭৫৬০ সেন্টিগ্রেড, এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৯৫৫০ 

সের্টিগ্রেড। ইহার ঘাতসহতা। খুব বেশী-খুব পাতল! পাত এবং সরু সিলভারের 

তার তৈয়ারী করা যায়। ' মাত্র "০০০১ ইঞ্চি পুরু সিলভারের পাতও প্রস্তুত হয়। 



৮৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

তাপ এবং বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা সিলভারের অস্থান্ত সকল বসত অপেক্ষা বেশী। 
সিলভার গলিত অবস্থায় অক্সিজেনকে ভ্রবীভূত করিয়া লইতে পারে, আবার শীতল 
হইলে সেই অক্সিজেন বাহির হইয়! আসে। 

শুফ বা আর্দ্র বাতাসে সিলভারের কোন পরিবর্তন হয় না। সিলভারের উপর 

কোন ক্ষারকেরও কোনরূপ ক্রিয়া হয় না। 

০, হালোজেন ও সালফার সিলভারের সহিত সোজা্থজি যুক্ত হইতে পারে :-- 
24£+015 ₹ 2501 |. 2/£+9 - 8৪,9 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে সিলভার দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু হাইড্রো- 
আয়োডিক, সালফিউরিক এবং নাইন্রিক আাসিড দ্বারা সিলভার আক্রাস্ত 

হইয়। থাকে £-_ 

24১64272611 72 

24 + 2175904 - £১0550++ 305 +250 

348+ধহব058 » 34 ০0১+০+20509 

[5 গ্যাসের সংস্পর্শে সিলভার কাল সিলভার-সালফাইডে পরিণত হয়।, 
এইজন্যই ল্যাবরেটরীতে সহজেই সিলভারের তৈয়ারী জিনিসগুলি কাল হইয়' 
যায় £-- 28£+ 1759 _ 855 + নু 

দসিলভারের ব্যবহার-_গহনা ও মৃদ্রা-পরস্তুভিতে সিলঙার প্রধানত বাব হয়। অনেক 
সময় অবর ধাতুর উপবেও সিলভারের প্রলেপ দেওয়া হয়। অনেক আয়নাতেও সিলভারের প্রলেপ 
থাকে । দিলভাব-না ইট্রেট সিলভার হইতে প্রস্তত করা হয় | 

বিশুদ্ধ সিলভার অপেক্ষাকৃত নবম বলিধা গহনা-প্রস্ততিতে কিছু কপার (তামা.) মিশাইয়া 
লওয়া হয় । এই মিশ্রণে সিলভারের অনুপাতকে “£1,00955” বলে । যথা, ব্রিটিশ সিলভার ৯২৫ 
ঠা), অর্থাৎ একহাজার ভাগ দিলতার-সংকরে ৯২৫ ভাগ সিলভার থাকিবে । 

মুদ্রা-প্রস্ততিতে সিলভারের সহিত সাধাবণতঃ কপার, জিঙ্ক ও নিকেল মিশ্রিত করিয়া! লওয়া হয় । 

৪২-৩। স্দিজিভ্ডাল্লেক্স ভড্ভি-০লপ্পা-কোন ধাতব পদার্থের 
উপর সিলভারের প্রলেপ দিতে হইলে সাধারণত: তড়িৎলেপন সাহায্যে উহা করা 

হয়। পদার্থটিকে প্রথমতঃ লঘু 701 এবং সোডিয়াম-কার্বনেট দ্রবণ দ্বারা ঘষিয় 
পরিষ্কত করা হয় যাহাতে উহাতে কোন আঠা বা তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে । 
তৎপর পাতিত জলে উহাকে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া লওয়া হয়। একটি তড়িৎ-বিশ্লেষক 
মেলে 4£0৪ ও %0-এর একটি মিশ্রিত দ্রবণ, অর্থাৎ [.৪(0)০ দ্রবণ 

লওয়1 হয়। যে বস্তির উপর প্রলেপ দিতে হইবে উহাকে ক্যাথোড রূপে সেলের 



সিলভার [ রৌপ্য ] ৬৮১ 

অপর! তড়িৎছারে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি বিশুদ্ধ সিলভারের 
পাত আযনোড রূপে রাখিয়া! ভ্রধণের ভিতর দিয় তৃড়িৎ্প্রবাহ পরিচালনা করা 

হয়। ইহার ফলে, ক্যাথোভের বস্তুটির উপর ধীরে ধীরে সিলভার জমিয়া একটি 

প্র বণ স্থষ্টি করে। 

৪২-৪1 স্নিলভ্ভান্স-্রজ্েস্পম্ন_তড়িৎলেপন ছাড়াও অনেক 
ক্ষেত্রে সিলভারের প্রলেপন দেওয়। হয়। দর্পণ প্রভৃতিতে কাচের উপর সিলভাভরব্ 

আচ্ছাদন থাকে । সর্বদাই সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণকে গ্ল,কোজ বাঁ রোসেল লবণ 
(২০০1৩ 591) সাহায্যে বিজারিত করিয়! সিলভার জমাইয়া কাচের উপর 

এরূপ প্রলেপ সৃষ্টি করা হয়। কাঁচটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া উহার যেদিকে 
সিলভার জমাইতে হইবে সেইদিকে আযামোনিয়াধুক্ত সিলভার-নাইড্রেটের দ্রবণ ও 
গুকোজ দ্রবণের একটি মিশ্রণ দেওয়! হয়। ধীরে ধীরে সিলভার কাচের উপর 
জমিতে থাকে । এইভাবেই দর্পণাদ্ির সিলভার-প্রলেপ হইয়া থাকে £-- 

22৪05 +0০61355095 +1050 _ 2৫727 05 +0০6113209ভ 
(গ্লুকোজ ) (প্লকোনিক আিড ) 

ৃ সিলভারের যৌগসমূহ 
৪২-৮ | ম্লিলভ্ডাল্র--্আইত্ড 8£50 £ সিলভার লবণের জলীয় 

দ্রবণে কষ্টিকসোডা বা পটাস দ্রবণ মিশাইলে ধূসর রঙের সিলভার-অক্সাইড 
অধঃক্ষিপ্ত হয় । 24৪05 +250লি - £১£5০+2ঞা 0৯ + 750 

সিলভার-ক্লোরাইড ও কষ্টিকসোড। একত্র গলাইলেও সিলভাব-অল্সমাইভ উৎপন্ন 
হয়। 24১৮0128800 ল 45809 + 2201 +1750) 

দসিলভার-অক্মাইভ ধূসর রঙের কঠিন অনিয়তাকার পদার্থ। জলে ইহার 
দ্রাব্যতা কম, এবং জলীয় দ্রবণ ক্ষারকীয়-গুণসম্পন্ন । আর নিলভার-অক্সাইড 

সিলভার-হাইড্রক্সাইডের অন্থরূপ ব্যবহার করে। ২৫০০ সেট্টিগ্রেডের অধিক 
উষ্ণতাঁয় তাপিত করিলে দিলভার-অক্মাইড বিষোজিত হইয়। যায়। সিলভার- 

অ+।ইড গাঢ় আমোনিয়াতে দ্রবীভূত হুয় এবং উহ বাতাসে রাখিয়া দিলে উহ্! 
হইতে বিস্ফোরক 4৪5 অধঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে । 

৪২-৬। নিলজ্াল্র-ন্মাইক্রেউ। $£্রাঘ0৪5 2 অপেক্ষাকত লু 

নাইট্রিক আযসিডে সিলভার দ্রবীভূত হইয়া! সিলভার-নাইট্রেটও নাইনট্রিক অল্সাইডে 



৬৮২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পরিণত হয়। দ্রুষণটি ফুটাইলে সমস্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড উদ্বায়িত হইয়া যাঁয় 
এবং ঠাণ্ডা করিলে স্বচ্ছ ব্্ণহীন সিলভার-নাইট্রেট স্ষটিক কেলাসিত হয়। 

34১৪ +47095 75 3403 + 0 + 2750 

ত্বক বা জীবদেহের সংস্পর্শে আদিলে সিলভার-নাইট্রেট উহাকে ক্ষারের ন্যায় 
পোড়াইয়! দেয় এবং ত্বকের উপর কাল সিলভার জমিয়া থাকে । আলোকেও 

২যিলভার-নাইট্রেট ধীরে ধীরে বিযোজিত হয়, এইজন্য কাল বা লাল শিশিতে 

সিলভার-নাইট্রেট রাখা প্রশস্ত । 
শুষ্ক সিলভার-নাইট্রেট আযমোনিয়! শোষণ করিয়া ££(135)8095 জটিল 

লবণে পরিণত হয়। 

সিলভারের জটিল যৌগ স্থ্টি করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সিলভার- 
নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণের সহিত অআ্যামোনিয়া, পটাসিয়াম-সায়নাইড, ইত্যাদির 
বিক্রিয়া! হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া! যায় -_ 

/১৪০৯+2চা,01ব _ £৫(115)05+ 250 
৮ 0১+ ঘেষে » 4£0াব + 005 
50 + ঘি _ 7:48(0)5 (পটাসিয়াম-আর্জেপ্টো-সায়নাইড ) ধ 

এই জটিল লবণগুলি জলে দ্রবণীয় এবং দ্রবণের ভিতর আয়নিত হইয়| থাকে । 
সিলভার কখনও জটিল আযানায়নে আবঝুর কখনও জটিল ক্যাটায়নে থাকিতে 

পারে 4৪টি 2৪)2305 ক (বান »)১++10১- 
[48001)5 ক ঢ++4৪(0)5- 

ব্যবহার--তড়িৎ-লেপন, দর্পণ-প্রস্তুতি, ফটোগ্রাফি, গঁষধ এবং ল্যাবরেটরীতে 

রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহা ব্যবহৃত হয় । 

৪২৭ । মসিনলিভ্ডান্র-ক্রোল্রাইত্ডঃ 8৪0] 2 সিলভারের কোন লবণের 
জলীয় দ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড বা! কোন ক্লোরাইড দ্রবণের জলীয় দ্রবণ 
মিশ্রিত করিলেই সাদা এবং ভারী গিলভার-ক্লোরাইড অধটক্ষিপ্ত হয়। 

£৪09+1101 » 4801 লাব05 
সিলভার-ক্লোরাইভ জলে বা কোন আ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না। কিন্ত 

আযামোনিয়া বা পটাসিয়াম লায়নাইডের সহিত জটিল লবণে পরিণত হইয়া দ্রবীভূত 
হইয়া যায়। | 

4১৪01172108 ল 782002)5+ 701 

4৯৪০1+2লূ59লু ল 40 7৪)9014+ 2799 



সিলভার [ রৌপ্য ] | ৬৮৩ 

সিলভার-ক্লোরাইড আলোতে রাখিলে আস্তে আস্তে বিযোধিত হইয়া কাল 
মিলভার ধাতৃতে পরিণত হইয়া যায় । 

সিলভার-ক্লোরাইড হইতে ধাতব সিলভার প্রস্তত করিতে নানারকম উপায় অবলম্বন করা হয় । 

সা 1 

(১) সিলভার-ক্লৌোরাইড ও সৌডিয়াম-কার্বনেট মিশ্রিত করিয়া গলাইলে সিলভার ধাতু 
পাওয়া যায় £-_ 4১৪0] 1 25005» 4884+2005+0 54220 

(২) মিলভার-ক্লোরাইডের সহিত জিঙ্ক ও সালফিউরিক আসিড একত্র মিশিত চিনে 
জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা দিলভার-ক্লোরাইড বিজারিত হইয়। ধাতু উৎপাদিত হয়। 

4১£01+7 7 2৪+1701 

(৩) গাচ কষ্টিকপটাস ভ্রবণ ও গ্রকোজের সহিত মিশাইয়া চি -ক্লৌরাইড ফুটাইলেও 

সিলভার পাওয়া যায় £-- 

24১50172017 ৮ 4১0,০0+2101+1350 
4১৪১0+08চ,50৭ লু 2/5£+ 05,507 

(গ্ুকৌজ ) (গ্ল.কোনিক আমসিড ) 

ও ফটোগ্রাফির প্লেটে সিলভার-ক্লোর/ইড ও জিলাটিন মিশ্রণ থাকে । আলোর স্পশমাত্র উহা 
1+,-৯তে সিলভার উৎপন্ন হয়। পরে হইপোতে ধইয়া লইলে সিলভার থাকিয়া যায়, কিন্ত যে সমস্ত 
$ দিলভার-ক্লোরাইড আলোব সংস্পশে আসে নাই, তাহা হাইপোতে [ সোডিযাম থায়োসালফেটে ] 

দ্রবীভূত হইয়। যাঁয়। এইভাবে ফটোর নেগেটিভ প্রস্তুত হর়। ঠিক অনুরূপ বিক্রিয়ার সাহায্যে 
নেগেটিভ হঈতে মিলভার-ক্লোরইড-জিলা টিনযুক্ত কাগজে ফটো ছাপ। হয়। 

৪২৮ । স্নিলভ্ডাল্র-লালমক্ফেটিঃ 45904 $ গাঢ় সালফিউরিক 
আযাসিভ ও সিলভার-চুণ একত্র ফুটাইয়া সিলভার-সালফেট উৎপন্ন করা হয়। 

সালফার-ডাই-অক্মাইড বাহির হইয়া যাওয়ার পর দ্রবণটি ঠাণ্ডা করিলে স্বচ্ছ 
বর্ণহীন সিলভার-সালফেট ম্ফটিক পাওয়। যায়। 

24584210550 » 85505+ 505 +21350 

সিলভার-সালফেট জলে দ্রবণীয়। ইহার ধর্বগুলি সিলভার-নাইট্রেটেরই 
অন্ধরূপ। 



তিঢতারিংশ অধ্যায় 

কপার তাজ ] 

চিহ্ন, 01 পারমাণবিক গুরুত্ব, ৬৩৫৪ । ক্রমান্ক। ২৯। 

চঞন্ন্ভামার ব্যবহার বহু পুরাতন" যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রায় ছয় 
হাজার বৎসর পূর্বেও যে তামা প্রস্তত ও ব্যবহৃত হইত তাহার অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। 

তামা পৃথিবীতে মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহার পরিমাণ পৃথিবীর মোট 
তামার তুলনায় খুব বেশী নয়। ইতালী, রাশিয়া, সুইডেন ও আমেরিকাতে এরূপ 
তাক্রধাতুর খনি আছে। কিন্তু অধিকাংশ তামাই প্ররুতিতে উহার বিভিন্ন 
যৌগরূপে থাকে । এইথানে তামার কয়েকটি প্রধান আকরিকের নাম উল্লিথিত 
হইল। 

০) কপাব-পাইবাইটিস [ মাক্ষিক ] (001)১07 [১:16০9), 08159, 

(২) বৌবনাইট (13010116), 00517৩95 

(৩) চালকোদাইট (00191০90119), (829 
(৪) কিউপ্রাইট (001)7169), (50 রি 

(৫) মেলাকোনাইট (৮1012001716), 0010 

€৬) ্যালাকাইট 01515018166), (0005, 00607) 5 

৭) আজুরাইট (42৮7166)5 20800 5, (৫0061) 5 

৮) ক্রাইসোকোলা (075০9০0115)১ (05195) 2750 
স্১ আ.টাকেমাইট (4১150270106), 08015, 908 0013), 

ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

ভারতবধে সীমান্ত কিছু কপার-সালফাইড (পাঁইরাইটিস ) খনিজ আছে। বিহারের সিংভূম 
জেল।র অন্তর্গত মুসাবানীতে উহ। পাওয়া যায়। ঘাটশীলাতে এই খনিজ হইতে তাম। গস্তত করা 
হয়। সিকিম ও দাঞ্জিলিংয়ের নিকটস্থ পাহাডেও কিছু কপারের আকরিক পাওয়া যায় । 

৪২০-০। ক্ষশীব্র-শ্রস্ভরভি-- (ক) অক্সাইড বা কার্নেট জাতীয় 

আকরিক হইতে তাম। প্রস্তুত করা খুবই সহজ । বিচুণ আৰুরিকের সহিত অতিরিক্ত 

পরিমাণ কার্বন মিশ্রিত করিয়া চুক্সীতে তাপিত করিলেই আকরিকসমূহ বিজারিত 
হইয়! ধাতব কপারে পরিণত হয়। 

08০0+0 » 20৮+00 
00০08 +0০ স 0৮+00+ 008 



কপার [ তা] ৬৮৫ 

(খ) কিন্তু অধিকাংশ কপারই উহার সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য কপার-পাইরাইটিস 
[04755] আকরিক হইতে প্রস্তুত কর! হয়। এই খনিজটিতে কপার সালফার 
ও লৌহের সহিত সংযুক্ত থাকে। আকরিকূটি বিজারিত করিয়া লৌহ ও সালফার 
৯ $কপার মুক্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং "এইজন্য বিশেষ রকমের পদ্ধতি অবল্ধন 
করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি কয়েকটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। 
প্রক্রিয়াগুলি প্রধানতঃ-_ 

০) আকরিকের গাঁটীকরণ : 

(২) তাপজারণ। 

(৩) তাপজারিত আকরিকের বিগলন ও “ম্যাট” 0290৩) স্তুতি ; 

(৪) “ম্যাট” হইতে ধাতু নিষাশন; 
(৫) উৎপন্ন কপা+বব বিশোধন । 

(১) আকরিকের গাটীকরণ__কপার-পাইরাইটিস খনিজে শতকরা ২-৩ 

, ভাগের অধিক কপার থাকে না। আয়রণ সালফাইড ছাড়া ইহার সহিত আরও 
[ক অন্তান্ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মিশ্রিত থাকে । উহাদের অধিকাংশই সিলিকেট 
' কীতীয়। এই সকল অপদ্রব্য প্রথমেই যথাসম্ভব দুর কর! প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে 
খনিজটিকে প্রথমে উত্তমরূপে বিচুণ করিয্না জল ও অল্প পরিমাণ পাইন তেলের 
সহিত মিশ্রিত করা হয়। তেলের সহিত একটু ১১০0716 যৌগও দেওয়া তয়। 
নীচ হইতে সরু নলের মধ্য দিয়া প্রচুর বায়ু এ মিশ্রণের ভিতরে প্রবাহিত করা 
হয়। ইহাতে তেল ও জলের উত্তমরূপ সংমিশ্রণ হয় এবং উহার উপরে ফেনা 

উৎপন্ন হয়। কপার ও অন্যান্য ধাতব সালফাইভ-সমূহ এই ফেনাতে ভাদিয়া ওঠে 
কিন্ত মাটি এবং সিলিকেট জাতীয় দ্রব্যগুলি জলের নীচে থিতাইয়া যায়। উপরের 
ফেনা হইতে সালফাইড সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে খানিকটা অপত্রব্য 
দূর করার পর যে আকরিক পাওয়া যায় উহাতে কপারের পরিমাণ প্রায় ৩৫% 
থাকে । 

*, (২) তাপজারণ-_গাঢ আকরিকটিকে অতঃপর একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে 
বাযুপ্রবাহে তাপিত করা হয়। ইহাতে উদ্ধায়ী পদার্থগুলি, যথা আর্সেনিক-অক্মাইড, 
ভ্বলীয় বাম্প, কার্বন-ডাই-অল্সাইভ প্রভৃতি প্রথমে দূর হয়। অতঃপর আকরিকের 

খানিকট! সালফার জারিত হইয়া! সালফার-ডাই-অল্লাইড গ্যাঁসরূপে নির্গত হইয়! 
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যায়। কিছুটা আয়রণ এবং স্বপ্প পরিমাণ কপার উহাদের অক্সাইডে পরিণত 

হয়। 

204765৯+05 ৮ 0855 +2765+ 508 
20875521+405"-৮ 0855 + 2560 + 3905 

20055 + 302» 20090) + 2909 

সঞ্জাহাতে এই সকল বিক্রিয়া ৬।পভাবে সংঘটিত হইতে পারে সেইজন্য তাপ- 

জারণ-কালে আলোড়ক-সাহায্যে আকরিকসমূহ যথাসম্ভব নাড়িয়৷ দেওয়া হয়। 

কখন কখনও পরাবর্ত-চুজীর পরিবর্তে হেরেসফ চুল্লীও ব্যবহৃত হয়। 

৩) বিগলন-সাহায্যে “ম্যাট” 
(0859) প্রস্তুতি-_-তাপজারণের পর যে পদার্থ 
পাওয়া যায়, তাহাতে 08৪১, 176১, 7০0 

এবং কিছু 0৮৪0 থাকে। অবশ ইহাদের 

সহিত অন্যান্ত আবঞজ্জনাও কিছু থাকে । উহার 

সহিত খানিকটা সিলিকা (5108) ও কোক 

মিশাইয়। একটি মারুত-চুজীতে তাপিত করা 
হয়। 

রঃ 
২ 

এহ মারুত-চুলীটি ইম্পাতের তৈয়ারী এবং 

প্রায় ৬০-৭* ফিট উচু। অতিরিক্ত উষ্ণতায় 
সহজেই চুলীটি ক্ষয় হইয়া যাওয়ার সম্ভাবন! 
থাকে বলিয়! সমগ্র চুল্লীটির বাহিরের দিকে 
শীতল জল-প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে এবং 

১. ভিতরের দিকেও ইন্পাতের উপর অগ্নিসহ- 
চিত্র ৪৩ক-_কপারের মারুতুর্লী. ইষ্টকের একটি আবরণ থাকে । চুলীর উপরের 

প্রবেশ্ঘার সাহায্যে উহার ভিতরে ক্রমাগত তাপজারিত আকরিক, কোক ও 
সিলিকার মিশ্রণ ঢালা হয়। চু্ীর নীচের দিকে কয়েকটি বড় বড় নলের সাহায্যে 
উহার অভ্যন্তরে প্রচুর শুক উত্তপ্ত বায়ু পরিচালিত করা হয়। প্রথমে কোক উত্বধ 
বাযুতে প্রজ্জলিত হইয়া বথেষ্ট ভাপ ও উষ্ণতার হ্যষ্টি করে। অধিক উষ্ণতায় 
'আয়রণ-সালফাইড-সমূহ জারিত হইয়া আয়রণ-অক্মাইভে পরিণত হয়। কিন্ত 

ন্উ ্  
২ /% 7২৭ তং 

২৬১১১ 

টে ৮7৫ 

গ% ২২২৬ 
১) 12%%%% ২১১ 



কপার [ তাত] 

কপার-সালফাইডের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। যদিকিছু কপার-সালফাইড 
জারিত হয় অথব| পূর্ব্বের তাঁপজারণ-কালে কোন কপার-অক্সাইভ উৎপন্ন হয়, 
তবে উহা! আয়রণ-সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়! পুনরায় কপার-লালফাইডে 
*২ দত হইয়া যায়। আয়রণ অপেক্ষা কপারের সালফার-আসক্তি সমধিক বলিয়! 
এরূপ হয়। 

2789 +305 » 2760 +290 
77৪,9৪ +405 - 270 +3305 

8205598.0855+৮9০ & 
অর্থাৎ মারুত-চুলীতে প্রায় সমুদয় আয়রণ অক্সাইড বূপান্তত্বিত হয়, কিন্ত 

কপার উহার সালফাইড অবস্থাতেই থাকে। এই আঁয়রণ-অক্মাইভ সঙ্গে সঙ্গে 
সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়৷ আয়রণ-সিলিকেটে পরিণত হয়। 

7০0 + 9105 - 6910 

+. মারুত-চুজীর নিম্নাংশে উষ্ণতা অত্যন্ত অধিক থাকে । ফলে, আয়রণ-সিলিকেট 
* *পার-সালফাইড উভয়েই বিগলিত হইয়া যায়। এই গলিত পদার্থগুলি চূন্নীর 
ঈ।চে একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। আয়রণ-সিলিকেট অনেক হাস্কা বলিয়া উহা 
গলিত কপার-সালফাইডের উপরে ভাপিয়া থাকে । আয়রণ-সিলিকেটের সহিত 
অন্যান্য অপদ্রব্যও মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অপরিবন্তিত আয়রণ-সালফাইড কপার- 
সালফাইডের সহিত থাকে । উপর হইতে ধাতুমল হিসাবে আয়রণ-সিলিকেট 
সরাইয়! লইলে কপার-সালফাইড পাওয়া যায়। ইহাকেই “ম্যাট” বলে। ইহাতে 
সর্বদাই কিছু আয়রণ-ালফাইড থাকে। “ম্যাটে” কপারের পরিমাণ প্রায় শতক্র! 

£৫ভাগ। 
(৪) “ম্যাট” হইতে কপার নিক্কীশন-_গলিত “ম্যাটপকে সোজাসুজি 

মারুত-চুল্পী হইতে একটি “বিসিমার কনভারটার” চুললীতে লইয়া যাওয়া হয়। 
উহার সহিত অল্প একটু সিলিকাও মিশ্রিত করা হয়। এই কনভারটার 
পট বিরাট ডিম্বাকৃতি চু্লী। ইহা ইস্পাতের তৈয়ারী। ইম্পাতের দেওয়ালের 
ভিতরের দিকটা! অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত থাকে। চুন্লীটি মাটিতে বসান 
থাকে না। উহাকে দুইটি যন্্রযুক্ত চাক! ও ছুইটি শক্ত লৌহদণ্ডের (67109) 
সাহায্যে ঝুলাইয়! রাখা হয়। চূল্ীর উপরের মুখটি খোল] থাকে। ইচ্ছা করিলে 
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হয়। কয়েক মাস এইভাবে থাকিলে উহার সালফাইড-সমুহ জারিত হইয়া 
সালফেটে পরিণত হইতে থাকে । 

2009১ + 5094 7 20০0১0)4 + 200 

272১৪ + 11095 + 21750) ৮৮ 217 99094 + 40550)£ 

09০+ 550০ » 089০9+0750 

+-স্্ধানে -আকা(ঝিনিনৈ' সপীকূত করিয়া রাখা হয়, তাহার পাশে বড় একটি 
সিমেন্টের চৌবাচ্চান্ঠে কপার-দালফেট ও ফেরাস-সালফেট ভ্রবণ আসিয়া সঞ্চিত 
হয়। এই ভ্রবণে খানিকটা লৌহচুর দিলেই কপার প্রতিস্থাপিত হইয়া বাহির, 
হইয়া আসে। পরে উহাকে ছাকিয়া পৃথক কর! হয় ও বিশোধিত করা হয়। 

[64 0০৮১৫) - 0৮410765004 

৪:২৩-২,। স্স্ীল্লেল্স শুম্ম্র_ কপার ধাতুর একটি বিশেষ লাল রং 

আছে, উহাকে “তামাটে লাল” বলা হয়। ইহার ঘাতসহতা এবং তাপ ও 

বিছ্যুৎ-পরিবহন-ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার ঘনত্ব ৮৮৫, গলনাঙ্ক 
১০৮৩০ সেট্টিগ্রেড। রি 

শু বাতাসে কপারের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর্ড বাতাসে 
দীর্ঘকাল থাকিলে উহার উপরে কপার-অক্সাইডের একটি সুস্্ম আবরণ পড়ে 

এবং অনেক সময়ে ক্ষারকীয় সালফেটের আবরণও পড়িতে দেখা যায়। 

বাতাসে বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে কপার উহার অক্মাইডে পরিণত হইয়! 

কাল হইয়া যায় ॥ 

20০4 +099 সম 2080) 

(লঘু, হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড দ্বারা কপার মোটেই আক্রান্ত হ্য় না। গাঢ় 
হাইড্রোক্রোরিক আযাসিভ সহযোগে বাতাসে কপার তাপিত করিলে কপার- 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

1204+4701+ 05 » 20801 + 27909 | 

কিস্ত হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড গ্যাস উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়! প্রবাহিত করিলে 
কিউপ্রাস-ক্লোরাইড পাওয়া! ষায়। 

| 208+21701 ৮ 05015 + নও 

কারক দ্রবণে কপারের কোন পরিবর্তন হয় না।” কিন্তু অক্সিজেনের সাগ্সিধ্যে 



কপার [তা] ৬৯১ 
গাঁ আমোনিয়াতে কপার-চুর্ণ ধীরে ধীরে ভ্রবীভূত হইয়৷ গা নীল কিডপ্রো- 
আযামোনিয়াম-হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় £-- 

20481 নে «0 +09 ৮ 200(75)46070)9 + 9750 

» সংগুপারের ব্যবহার-_বিছ্যুৎ-শিল্পে কপারের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগা ৷ বিছ্যুৎ- 
সরধগাহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপারের তার ব্যবহৃত হয়। বিছা প্রলেপন, রর 

প্রভৃতিতেও কপার বাবহত হয়।, গৃহস্থের ব্যবহা্াদাশ্্ররাক্যে য় কু 
তৈম়ারী হয়। 

কপার অন্ঠান্ত ধাতুর সহিত সংমিশ্রণের ফলে নানারপ ও 
করে। যথা 2 

(১) পিতল, [0৮+21] 

€২) ব্রোঞ্, [007 501+217] 

(৩) জাম্মীন সিলভার, [00+7717+1] 

(৪) মোনেল মেটেল, [09+]1] 

€৫) বেল মেটেল (কীসা), [051+52] * উত্যাদ্দি 

মুদ্রা-প্রস্তুতিতে কপার অন্যতম উপাদান। 

ক কপারের যৌগসমূহ 
+ ক্ষপারের একাধিক যোজ্যতা আছে । কপার একযোজী [ কিউপ্রাস ] এবং 

ছিযোজী [ কিউপ্রিক 1 যৌগের হ্ষ্টি করে। 

৪১৩-০। ন্কিশ৩াস-জসক্সাউড্ড$ 0820 কপারের কোন 

লবণের জলীয় দ্রবণ ক্ষার-মিশ্রিত অবস্থার গ্লুকোজের সহিত গরম করিলে 
ক্িউপ্রাস-অক্মাইড পাওয়া যাঁয়। যথা £ 

0850,+20 - ট৪১১০,+ 05007), 
20560077)+ 0০:05 ৮ 0820+2750+ 05507 

(গ্লকোজ ) (প্লকোনিক আ্যাসিড ) 

কিউপ্রাস-অক্মাইড লাল কাঠিন পদার্থ। উহা! জলে অদ্রবণীয়। কিন্তু 'ন্যাসিভে 
দ্রাব্য। লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কিউপ্রাস- 

অস্মাইড হইতে কিউপ্রাস-ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 
স ০020৮270125 082019+ 50 

কিন্তু ইহা লঘু সালফিউরিক আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিলে কিউপ্রিক 
সালফেট ও কপার পাওয়া যায় :-- 

0০0৪0) + 79904 7 00+ 08507 50 
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বাতাসে উত্তপ্ত করিলে উহা! কিউপ্রিক অক্মাইডে পরিণত হয় :__ 
20450+05 » 4080 

লাল কাচ তৈয়ারী করিতে কিউপ্রাস-অক্সাইড ব্যবহার হয়। 

৪২০-৪। ক্কিউভ্রিক্ক অন্মাইভ। 05092 কপার-চুর্ণ দীর্ঘকাল 

অন্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে কিটপ্িক অল্লাইভ পাওয়া যায়। কিন্তু কপার- 
নাইট অথবাশস্ বিদিকীরনেটের তাপ-বিযোজন দ্বারা সাধারণতঃ কিউপ্রিক- 
অক্সাইড প্রস্তত করাহিয়। 20805) _ 2080 + 2াব *০£+05 

কিউগ্রিক আাইভ একটি কাল রংয়ের কঠিন পদার্থ এবং জলে অদ্রবণীয়।. 

ইহ! ক্ষারকীয় অক্মাইভ এবং গাঢ় আযালিডের সহিত বিক্রিয়া! করিয়া কিউপ্রিক লবণ 
উৎপাদন করে। 

হাইড্রোজেন বা কার্ন-মনোক্সাইডে তাপিত করিলে কিউপ্রিক অক্সাইড 
বিজারিত হইয়া! কপারে পরিণত হয়। 

€010)7 175 ল 007 1020) 0০0০১+0509 75 08 +0০0)2 

কাঁচশিল্লে কিউগ্রিক অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। ল্যাবরেটরীতে কোন কোত্ 

বিশ্লেষণ-পরীক্ষাতেও ইহা প্রয়োজন হয়। 

৪২০-৮। ন্কিউতাস ও -ল্কিভভ্িস্ক হাইস্ব্সাভজ, 
08200) & 08017) 2 কিউপ্রাস-ক্লোরাইডের আম্নিক দ্রবণে অতিরিক্ত 

কণ্টিকসোড৷ মিশ্রিত করিলে ঈষৎ হল্দে কিউপ্রাস-হাইড্ুক্সাইড অধংক্ষিপ্ত হয়। 

কোন কিউপ্রিক লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত কষ্টিকসোড] ব। পটাস মিশাইলে 

নীলাভ কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইডের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। 

জলে অদ্রবণীয় হইলেও কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড লঘু আযাসিভে দ্রবীভূত হইয়া 
কিউপ্রিক লবণে পরিণত হয়। 

কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইভ আযামোনিয়াতে অত্যন্ত সহজে দ্রবীভূত হয় এবং জটিল 
যৌগপদার্থ উৎপন্ন করে। ইহাকে কিউপ্রো-আযমোনিয়াম যৌগ বলা হয়। সমস্ত 
কিউপ্রো-আযমোনিয়াম যৌগই জলে দ্রাব্য এবং উহাদের রং গাঢ় নীল। 

08(07)০+4াবান ১0 চা ৮ [04 লূ৪)১16017),+47050 

কিউপ্রো“আযামোনিয়াম-হাইছ্ক্সাইডের দ্রবণ সেলুলোজ (কাগজ, তুলা) 
প্রভৃতির দ্রাবক। কৃত্রিষ-সিক্ষ উৎপাদনে ইহ। ব্যবহৃত হয়। 
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৪২৩-৬। ক্ষিভও্ীস-ক্লান্লাইডঃ 09015 £ মারকিউরিক 
ক্লোরাইভ ব! কিউপ্রিক ক্লোরাইডের সহিত কপার-চূর্ণ উত্তপ্ত করিলে কিউপ্রাস 

ক্লোরাইড পাওয়া যায়। 
20840750155 01:50515+175 

040 +08015 - 099015 

কিউপ্রিক ক্লোরাইড 

হ্বারা বিজারিত করিলে উহা! কিউপ্রাস-ক্লোরাইডে পরিণত হয় 
200015+ 95054275075 08501573254 2701 
20001872177 0০890512 + 21301 

2000515 + ১170515 5 0020127১001 

কিউপ্রাস-ক্লোরাইড সাদ! স্ষটিকাকার পদার্থ । ইহ! জলে অদ্রাব্য কিন্ত 
আযমোনিয়াতে বা ফুটন্ত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। 
আমোনিয়া-মিশ্রিত কিউপ্রাস-ক্লোরাইডে কার্বন-মনোক্সাইড, অক্সিজেন, 
আযাসিটিলীন গ্যাস দ্রবীভূত হয় এবং এইজন্য উহা গ্যাস-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। 

পে খ০-৭, | ভ্কিভত্তিক্ক €্ষো্সীহইভঃ 08012 2 উত্তপ্ত কপারের 

উপ? "য় শুফ ক্লোরিণ গ্যাস প্রবাহিত করিলে অনার্্র কিউপ্রিক ক্লোরাইড উৎপন্ন 

হয় 2-- €07+0515 ল ০1015 

কপার-অক্মাইডকে গাঢ হাঁইড্রোক্লোরিক আাঁসিড বা অয্নরাজে ফুটাইলে উহা! 
দ্রবীভূত হৃইয়। কিউপ্রিক ক্লোরাইডে পরিণত হয়। ভ্রবণটি গাঢ় করিয়া শীতল 
করিলে কিউপ্রিক ক্লোরাইডের স্টিক, 08015, 2750 কেলাসিত হয়। 

0080) + 21701 7 ০৮015 +217 509 

কিউপ্রিক ক্লোরাইড স্ষটিক সবুজবর্ণের এবং জলে দ্রবণীয়। হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড গা'সে উত্তপ্ত করিলে সোঁদক স্ষটিকগুলি অনার্জ কিউপ্রিক ক্লোরাইডে 

পরিণত হয়। অতিরিক্ত উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিলে কিউপ্রিক ক্লোরাইড বিযোজিত 

হইয়া কিউপ্রাস-ক্লোরাইভ ও ক্লোরিণে পরিণত হইতে থাকে । 
নি 20801 7 0026019+ 013 

%৮1 ক্কিউভ্রিক্ক লালক্কেউ স্ব কপানন্নাজ্লক্ফেট, 
0990, 67750 (তুঁতে ) £ গাঢ় সালফিউরিক আযাসিড ফুটন্ত অবস্থায় কপারের 
সহিত বিক্রিয়া করে এবং কপার-সালফেট উৎপাদন করে £-- 

0০+2075505 » 08504 9505 +.2750 
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লঘৃ দালফিউরিক আযাসিডে কপার-অক্সাইড দ্রবীভূত করিয়া'ও কপার-সালফেট 
প্রস্তুত করা সম্ভব: 0৫04 [0590২ 7 ০৪৩০,+ ১০ 

উৎপন্ন কপার-লালফেটের দ্বণটি গাঁড় করিয়া লইয়া! ঠাণ্ডা করিলে নীল রঙের 

সোদক কপার-সালফেট স্কটিক কেলাসিত হয়। উহাতে প্রত্যেকটি কপার-সালফেট 
অণুর সহিত পঁচটি জলের অগুযুক্ত থাকে 
এ] কাট তত ক ক₹০। ৪. পা, সি 

. অফ িবিপার সালফেট টান হহলে নিয়োক্ত উপায়ের সাহাষ্যে 

উহ! প্রস্তত করা হয় £__ 

(১) কপার-'ইরাইটিস অপেক্ষারুত কম উষ্ণতায় অতিরিক্ত বাস্ুপ্রবাহে তাপ- 
জারিত কর! হয় (0.০2550)। ইহাতে কপার-সাঁলফাইড কপার-সালফেটে এবং 
আয়রণ-সালফাইডভ আয়রণ-অল্সাইভডে পরিণতি লাভ করে। অতঃপর উহাকে 

জলের সহিত ফুটাইয়। লইলে কপার-সালফেট জলে ত্রবীভূত হইয়! অন্যান্য পদার্থ 
হইতে পৃথক হইয়া! আসে । দ্রবণটিকে গাঢ় অবস্থায় শীতল করিলে কপার-দালফেট 
কেলাসিত হয়। 

(২) কপারের ছিলা, কপারের ভাঙা টুকরা প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণ 

সালফারের সহিত মিশাইয়া পরাবর্ত-চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে কপার-দালফাইড পাওয়া 
যায়। অতঃপর উহাকে বায়ুপ্রবাহে আরও তাপিতু করিলে উহ! কপার-সালফেটে 

পরিণত হয় | চুল্লী হইতে বাহির করিয়া জলে ফুটাইয়া কপার-সালফেট দ্রবণ 
প্রস্তুত কর] হয় এবং যথারীতি 050,550 কেলাসিত কর] হয়। 

08+5 -₹ 085 085+ 205 »- 0৮905 

কিউপ্রিক সালফেট নীলবর্ণের স্ষটিকাকারে পাওয়া! যায়। এই সৌঁদক 
স্র্টিকগুলি উত্তপ্ত করিলে উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে নঙ্গে উহার জল উডিয়া যায় এবং 
২৩০০ এসটিগ্রেডে উহা অন্্জ লাদ। অণিম্বতাকার কপার-সালফেটে পারণত হয় ] 

কিউপ্রিক সালফেট জলে যথেষ্ট ভ্রবণীয়। আামোনিয়ার সহিত মিশাইলে 

কপার-সালফেট কিউপ্রো-আ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। 

পটাসিয়াম-আয়োডাইভ এবং পটাসিয়াম-সায়নাইডের সহিত কপার-সালফেট 

বিক্রিয়া করে এবং কিউপ্রাস-যৌগে পরিণত হয় £-- 
20০৫5095447 2 08091912190) + 15 

20904 +4ঘটোছ 2090৭ +2550,+ 09০5 
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কপার-মালফেট ভড়িৎ-লেপনের জন্য প্রয়োজন হয়| রাগবন্ধাক (710102210 

হিনাবেও ইহ! ব্যবহাত হয়| জীবাণু এবং কীট-বিনাশক রূপেও ইহার ব্যবহার 
আছে। 

»* ৩-৯। কিউপ্িক নাইট্রেট 0%(৫8০,)০৪ঘ50 $ কপার বা কপার-অক্জাইভের 
সহিত নাইন্্রিক আ।সিডের বিক্রিয়ার ফলে কিউপ্রিক নাইদ্রেট উৎপন্ন হয়। উহার গাড় ভ্রবণ হইতে 
০8 (05) 2,31750. 

কিউপ্রিক নাইট্রেট সবুজ রডের উদ্গ্রাহী শ্ষটিক এবং জলে অতাুনবীগ ৷ (অধিক উঞ্ণতায় 
কিউপ্রিক নাইট্রেট বিযোল্লিত হইয়া কপার-অক্সহিডে পরিণত হয় ৪--- 

মুচি )৪ _ 201109+21 50৭40) 

, ৪৩-৩০। কাবানেট, 209005, 0808)5 ৪ কিউপ্রাস-কার্ধনেট প্রস্তুত করা সম্ভব 

নয়। কিউপ্রিক কাবনেটও বিশুদ্ধ অবস্থাধ তৈয়ারী করা যায না । কিউপ্রিক লবণের জলীয় জবণে 
সোডিয়াম বাঁ পটাসিয়াম কার্বনেট মিশাইলে একটি অধ:ক্ষেপ পণ্ায়া যায়-_উহা। বন্ততঃ ক্ষারকীয় 

কপার-কার্ধনেট লবণ-উহার সংকেত, 200005,080013)5 1 

|] 

নি 

চতুষ্তারিগশ অধ্যায় 

আয়রণ লৌহ] 

চিহ্ন, 2 | পারমাণবিক গুরদ্ত্, ৫৫৮৫ | ত্রমান্ক, ২৬ | 

পৃথিবীর লৌহভাপ্ডার বিপুল। আ্যালুমিনিয়াম ব্যতীত অন্য কৌন ধাতুই এত 
প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। ভূত্বকের ওজনের প্রা শতকরা! 

৪:১২ ভাগ লৌহ। 

স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু ধাতুৰপে লৌহ বিশেষ দেখা যায় না। ধাতুময় 
উস্কাপিণ্ডের ভিতরেই যেটুকু লৌহ পাওয়া যায় কেবল তাহাই মৌলবূপে থাকে। 

প্ররুতিলন্ধ অন্যান্ত সমস্ত লৌহ্-ই যৌগাবস্থায় থাকে । পরিমাণে বেশী হইলেও 
উহার খনিজ আকরিকের সংখ্যা অধিক নহে । উহার প্রধান আকরিক £-_ 

(১) অক্সাইড £ কে) ম্যাগনেটাইট (819£1660), ৩১0, 
থে) হিমাটাইট বা লোহাপাথর (£[90721160)) [7950১ 

কথন কখন ইহা সোদ্দক-অবস্থাতেও থাকে, 

7650৯, 71501 
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0৩) সালফাইড ৫, আয়রপ-পাইরাইটিস বা লৌহমাক্ষিক (01) 5911065)+ 5৩শ্ 

ইত্যার্দি। 

প্রাণিদেহের রক্তের লাল-কণিকা৷ হিমোগ্লোবিনে এবং উত্তিদের সবুজ অংশে লৌহ্ঘটিত যৌগ 
আছে। জীবদেহ ও গাছপালার পুষ্টির জন্য উহ! আবগ্তক | 

৪5-৯। ভারতবর্ে প্রচুর লৌহ-খনিজ আছে এবং উহাদের অধিকাংশই 
ইত সিল টা ১৮751 1” ৬। ৩1৯৩৩ বত হিমাটাইট আছে, অন্ত 

কোন দেশে এত অর এবং এরূপ উৎকৃষ্ট হিমাটাইট নাই। বিহারের মানভূম 

ও সিংভূম জেলার উড়ি্তাতে যয়ুরভপ্র, কেওঞ্কর এবং বোনাই রাজ্যে 
এবং মহীশুরের ঝাঁগুর জেলায় প্রচুর হিমাটাইট-স্তূপ রহিয়াছে । বাংলাদেশে 
বীর্ভূম, বাকুড়া ও বর্ধমান জেলাতেও লোহাপাথর পাওয়া ,যায়। বিশুদ্ধ ফেরিক 
অক্সাইডে শতকরা ৭ ভাগ লৌহ থাকে । আমাদের দেশে অনেক সময় এত 
ভাল হিমাটাইট পাওয়া যায় যে উহাতে ৬৮-৬৯% লৌহ থাকে, অর্থাৎ আকরিকের 

অন্তান্ত আবজ্জনা প্রায় নাই বলিলেই চলে । আমাদের দেশে যে লৌহ উৎপাদন 
করা হ্য় তাহার পরিমাণ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম, সেইজন্যই বিদেশ হইতে 
লৌহ আমদানী করিতে হয়। তবে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে সকল ইম্পাত- 

কারখাঁন। হইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে আর অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মান্গষ লৌব্প্রস্ততি ও উহার ব্যবহারের সহিত 
পরিচিত সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে যে লৌহ প্রস্তুত হইত এবং নান! 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে । বেদে অনেক জায়গায় 

“অযুস” শব্দের উল্লেখ আছে, লৌহ্-ধাতু অর্থেই উহ! ব্যবহৃত হ্ইয়াছেক্। 
লৌহদ্রব্য মরিচ] ধরিয়া খুব সহজেই নষ্ট হইয়| যায়। লৌহের প্রাচীন নিদর্শনগুলি 
হয়ত সেই কারণেই বিলুপ্ত হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বে ভারতে উচ্চ শ্রেণীর লৌহ 
প্রস্তুত হইত, দিল্লীর অশোকন্তস্ত তাহার নিদর্শন। যে লৌহদ্বারা এই স্ত্ভটি 
তৈয়ারী উহা অতি বিশ্তদ্ধ। প্রায় ১৭* মণ ওজনের এই বিরাট স্তস্তটি কি 
উপায়ে সেই যুগে গড়া হইয়াছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখনকার দিনে 

সারা পৃথিবীতেই ভারতের লৌহ এবং ইস্পাতের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সেই 
সময় বাংলাদেশে ও হায়দারাবারদে লৌহ-শিল্পের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। পরে 

এই "শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে লৌহ-প্রস্ততকরণে ভারতে কি প্রণালী 

ভারতের খনিজ-_-রাজশেখর বনু 



আয়রণ[ লৌহ] ৬৯৭ 

অনুসরণ করা হইত তাহার পূর্ণ বিবরণ আর এখন পাওয়া যায় না । বর্তমানে 

ভারতীয় কারখানাতে পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রয়োগে লৌহ উৎপাদন করা হয়। 
আমরা সাধাপ্রণতঃ যে সমম্ত লোহা বা লোহার জিনিস দেখি, উহারা বিশুদ্ধ 

বাহু নয়। সর্বদাই লোহার সহিত সামান্য পরিমাণ কার্বন ও অন্তান্ত মৌল 
মিভ্রিত থাকে । লোহার ধন্শ ও ৪১৫ মিশিত-কার্নের উপর নির্ভর করে। 

কর৷ টিক ৪ 

(১) কাষ্ঠআয়রণ (055: 1:02) বা ঢালাই-লোহ। 
(২) গ্রীল (9155) বা ইস্পাত। 

(৩) রট-আয়রণ (৬/:0995170 11017) বা পেটা-লোহা 1 

প্রায় সমস্ত লৌহ্ই উহার অক্মাইভ খনিজ ম্যাগনেটাইট ও হিমাঁটাইট হইতে 
উৎপাদন করা হয়। কখন কখন কার্নেট-আকরিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গন্ধক- 
যুক্ত আকরিকগুলি লৌহ্-নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয় না। 

₹ খনিজ হইতে প্রথমে যে লৌহ নিষ্কাশিত হয় তাহাই “কাষ্ট-আয়রণ”। ষ্টাল ও 

রণ কাষ্ট-আয়রণ হইতে প্রস্তত হয়। 

৪৪৪-২ 1 কাউি-আন্ল্পপ শ্রীষ্ভতরভি- প্রথর তাপে অক্সাইড-খনিজ- 
গুলিকে কার্বন ও কার্বন-মনোক্সাইড দ্বারা বিজারিত করিয়া লৌহ্-ধাতুতে পরিণত 

“কর। হয়। লৌহ-উৎপাদনের ইহাই মূল-কথা। ছুইটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই 
নিষ্কাশন সম্পাদিত হয় --(১) ভক্মীকরণ এবং (২) বিগলন। 

ভন্মীকরণ__একত্র-স্ুপীকৃত খনিজগুলিকে অল্প কয়ল৷ পোড়াইয়৷ বাতাসের 
সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার জন্য বড় বড় চুললী ব্যবত 
হয়। তাপিত হওয়ার ফলে আকরিকের সহিত সংশ্লিষ্ট জল এবং কার্বন-ডাই- 
অক্মাইভ নির্গত হইয়া যায় এবং খনিজ পাথরগুলি অনেকট! হাল্কা ও ঝাঝরা 
হয় যদি আকরিকের ভিতর কোন ফেরাস-যৌগ থাকে তাহাও জারিত হইয়া 
ব্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। 

বগলন-_অত; পর ঝাঝরা খনিজগুলিকে কোক ও চুণাপাথরের সহিত 

মিশাইয় মারত-চুল্লীতে উত্তপ্ত কর হুয়। ইহাতে খনিজ পদার্থাট বিজারিত হয় 
এবং গলিত লৌহ নিষ্কাশিত হইয়! আসে । 
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মারুত-চুল্লী-লৌহ-নিষ্ধাশনে ব্যবত মারুত-চুন্ীগুলি আয়তনে খুব বড় 
এবং দেখিতে চিম্নীর মত। এই চুন্রীগুলি প্রায় একফুট পুরু ইম্পাতের পাত 
জুড়িয়া তৈয়ারী করা হয়। উহাদের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, এবং ব্যাস মোটামুটি 
১৫-২৪' ফিট। চুল্লীর সমস্ত অংশের [পরিধি সমান নহে, মাঝখানের অংশটি 
অপেক্ষাকৃত মোটা । উহার উপরের মুখের ব্যাস প্রায় ১৫ ফিট এবং উপর 

[চপাজাগাগা্া্প্রগা পপ 

শম্পা ক রর মিন এত দর মুখ হইতে প্রায় ৭০, 

£ উহার নীচের মুখের ব্যাস ১০'-১২ ফিট মাত্র । এক 

ভিতরের দিকে অগ্নিসহ-মৃত্তিকার প্রায় তিন ফিট পুরু একটি আস্তরণ থাকে । চুল্লীর 

অধোঁদেশে এবং উহার চতুর্দিকে কয়েকটি শক্ত এবং মোট! নল সংযুক্ত থাকে। 

এই নলগুলিকে টায়ার (55915) বলে। ইহাদের সাহায্যে চুল্লীর অভ্যন্তরে 

বাধু চালিত হয়। টায়ারেরও নীচে চুলীর নিয়তম প্রকোষ্ঠটি থাকে এবং উৎপন্ন 
লৌহ ও ধাতুমল উহাতে সঞ্চিত হয। উপাদানসমূহ প্রবেশ করানোর জন্ম 
চুললীর উপরে কাপ এণ্ড কোন' (০4 ৪7৫ ০06) নামক একটি বিশে ব্যবস্থা 

আছে। ইহার সাহায্যে খনিজ প্রভৃতি দেওয়ার সময় ভিতরের তণ্ত-গ্যাস এই 
পথে বাহির হইতে পারে না। চুর্লীব গ্যাস-সমূহ যাহাতে বাহির হইতে পারে 
সেইজন্য উপরের দিকে অপর একটি নির্গম-পথ থাকে । বদ্ হইতে আরস্ত করিয়া 

চুল্লীর নীচের অংশের চারিদিকে শীতল জলপ্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে 

প্রথর তাপে চুলীটির কোন ক্ষতি না হয়। 

ঝাঝরা খনিজঃ কোক. এবং চুণাপাথর ছোট ছোট বিছ্যুৎ-চালিত গাড়ীতে 

ভরিয়া চুল্লীব উপরে লইয়! যাঁওয়ী হয় এবং কাপ এগ কোন, সরঞ্জামের সাহায্যে 
চুল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়। উপাদানগুলি নিম্নোক্ত ওজনের অনুপাতে 
দেওয়া হয়; খনিজ £ কোক £ চুণাপাথর- ৫ £২ £ ৯ এই পদার্থগুলি এমন 
ভাবে দেওয়া হয় যাহাতে চুললীর প্রায় ৫ অংশ সব সময়েই ভরা থাকে। সঙ্গে 
সঙ্গে টায়ারের সাহায্যে উত্তপ্ত শুষ্ক বায়ু প্রচুর পরিমাণে চুল্লীর অধোদেশে প্রবেশ 
করানো হয়। প্রায় ছুই আযাটমসফিয়ার চাপে এবং ৭০০১ সেট্িগ্রেড উষ্ণতায় এই 
বাতাস প্রবেশ করে। উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে কোক প্রজ্ঞলিত হইয়া কার্ধন- 

মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং প্রচুর উত্তাপের স্থষ্টি করে। ফলে, অভ্যত্তরস্থ পদ্দার্থ- 
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গুলি অত্যন্ত তাপিত হইয়া উঠে। চুন্ীর সর্বত্র উণতা সমান থাকে
 না। 

“বসঃ এবং উহার নিয়াংশে উষ্ণতা 

সর্বাধিক, প্রায় ১৫০০০ 

" সটিগ্রেড। “বস হইতে উপরের 

দিকে উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে . 
থাকে এবং ৬: ভুরু রাত. 

উষ্ণতা ৩০০৭-৪০০০ সেটিগ্রেড 
থাকে । অতএব, পদার্থ 

ও অন্যান্য উপাঁদানগুলি 'কাপ 
এগ কোনে'র ভিতর দিয়! চুল্লীতে 

গ্রবেশ করিয়া ৩০০০ সেন্টিগ্রেড 

উষ্ণতায় কার্বন-মনোক্মাইভ প্রভৃতি 

গ্যাসের সংস্পর্শে আসে এবং 

উহার ধতই নীচের দিকে যাইতে 

"থাকে ততই উ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে (চিত্র ৪৪ ক)। নিলি 

এই সকল উষ্ণতায় আয়রণ- 
অক্সাইডের মহিত কারন ও কার্বন- 

মনোক্মাইডের নানারূপ বিক্রিয়া 

ঘটে এবং ধাতব লৌহ উৎপন্ন 

হইতে থাকে । বিভিন্ন উষ্ণতায় 

নিয্নলিখিতরূপে বিক্রিয়াগুলি 

সংঘটিত হয় বলিয়া মনে হয়। 

পে শম্পা 

(১, 

১১ 
উজ 

চিত্র ৪৪ক 

(১) ৩০০-৫০০৭'সেন্টিখ্রেডে 20505 +800 » 49+700,+0 
ঢ50*+00 ₹ 2750+ 00, ' 

% 16৪0)8+30 ₹ 206+ 300 

16০05 +300 _ 2৩+300, 
অর্থাৎ “সের উপরেই অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতাতেই কঠিন আয়রণ- 

অক্সাইড বিরাজিত হইয়া যায়। বিজারণের ফলে উৎপন্ন লৌহ এই উষ্ণতায় 

ৃ (২) ৩০ 52222% 



দ্ঙং মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

গলে না কিন্তু কোমল ও ঝাঝরা (5০289) অবস্থায় থাকে | “বসের দিকে 

ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার ফলে উষ্ণতা-বৃদ্ধি হেতু এই বিজারণ-ক্রিয়! সম্পূর্ণ হইয়া যায় 
এবং উৎপন্ন লৌহ গলিত অবস্থায় পরিণত হয়। 

পিস ওল 
2 শটে, 

রি - 
০১০ 

কি পন শি এও রঃ 

ডঃ 

৮ 
| 

চিত্র ৪৪খ-_-মারুত-চু্লীতে লৌহ উৎপাদন 

আয়রণ-অক্মাইডের বিজারণ ছাড়া আরও অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় একটি বিক্রিয়া 
চুল্লীর উপরিভাগেই সংঘটিত হয়। চুণাপাথর প্রথমে বিযোজিত হইয়া চুণ ও 
কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। চুণ খনিজের সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়! 
ক্যালসিয়াম-সিলিকেটে পরিণত হয়। উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে ক্যালসিয়াম-সিলিকেট 

গলিয়া ষায়। ইহা অন্তান্ত সিলিকেট ও খনিজের অগ্ভান্য আবজ্জনা শোষণ করিয়া 
ধাতুমলের সৃষ্টি করে। 

0০০৬ -০৪০9+005 080+ 5105 - 089108 

অত্তএব “বসের নিকট হইতে নীচ পর্ধ্যস্ত খানিকটা কোক ব্যতীত আর 

সমন্ত পদার্থ ই অর্থাৎ লৌহ এবং ধাতুমল গলিত অবস্থায় থাকে। টায়ারের 



আয়রণ [ লৌহ] পু হু 

উপরে কোক পুড়িয়া গ্রধানতঃ কারধন-মনোক্সাইডে পরিণত হয়। খানিকটা কার্ধন- 
ডাই-অক্পাইডও হইতে পারে । কিছুটা কার্বন-মনোক্সাইভ “বসে'র নিকটে আগিয়া 
কয়লার সংস্পর্শে আবার বিযোজিত হইতে পারে। ষে গ্যাস চুল্লীর উপর নির্গম- 
ধনিয়া বাহিরে আসে তাহাতে ৩০% ভাগ ০০ এৰং ১৫% ভাগ ০509 থাকে। 

2০468 ৪ ননী তি, ৩ 

চুলীর নিম্নাংশে, ১৪০০০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় খনিজের সহি 

অক্সাইড, কিছু সিলিকা, ফসফেট ইত্যাদিও বিজারিত হয় এঁ্রং 
উৎপন্ন করে। অবশ্ত ইহাদের পরিমাণ সামান্য । যথা £-_ 

370২+20- 91+200 
101002 + 20710 +200) 

7১৪0), + 907 21১+ 5009 

যদি কোন আয়রণ-সালফাইভ মিশ্রিত থাকে, তাহাঁও বিজারিত হইয়া যায় £-_ 

০১ + 0800 + 0০7 02১ + 00 + 76 

মৌলিক পদার্থ 

7  কিয়ৎপরিমাণ কার্ধন এবং বিজারিত মৌল পদার্থগুলিকে (91,2,847 ইত্যাদি ) 

গলিত লৌহ শোষণ করিয়া লয় । অন্তান্ত যে সকল 'যীগ থাকে তাহা ক্যালসিয়াম- 

সিলিকেটের সহিত মিশিয়া ধাতুমলে পরিণত হয়। লৌহ ও ধাতুমল উভয়েই 
" গলিত অবস্থায় নিয়স্থ প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। ধাতুমল লৌহ ন্মপেক্ষা অনেক 
হাল্কা, স্থতরাং উহা! লৌহের উপরে ভাসিতে থাকে । অর্থাৎ, এই প্রকোষ্টে নীচে 
গলিত লৌহ এবং উপরে গলিত ধাতুমল এই হুইটি স্তর থাকে। দুইটি নির্গম- 
নলের সাহায্যে এই ছুইটি পদার্থকে পৃথকভাবে বাহির করিয়া লওয়া হয়। গলিত 
লৌহকে ঠাণ্ডা করিয়! বড় বড় তাল করা হয়। উহাকেই কাষ্টআয়রণ অথবা 
ঢালাই লোহা বলে। ইহাতে মোটামুটি কার্ধন (২-৪'৫%..ভাগু), ম্যাঙ্গানিজ 
('৮% ভাগ ), সিলিকন (১-১:৮% ভাগ ) এবং ফসফরাস ("১০% ভাগ) দ্রবীভূত 

পফে।. ধাতুমল বা গাদ গৃহাদি-নিশ্মাণে, সিমেপ্ট-প্রস্ততিতে এবং আরও নানা 

কাজ ব্যবহৃত হয়। 

মারুত-চুল্লীতে টায়ারের ভিতর দিয়া ষে বাতাস প্রবেশ কানে হয় তাহা! শু 
ও উত্তপ্ত থাক দরকার । যদ্দি উহাতে জলীয় বাম্প থাকে তবে চঙ্লীর অভ্যন্তরে 
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[0+ 85০0-00+ ছু*] এই তাপ-গ্রাহী বিক্রিয়ার ফলে উষ্ণতা হাস পাইবে । 

হুতরাঁং জলীয় বাম্প পূর্বেই দূরীভূত করা হয়। 
মারুত-চুলীর উদ্ধদেশে নির্গম-পথে যে গযাস বাহির হইয়া আসে তাহাতে কার্ধন-মনোল্লাইড থাকে 

ধ্বং উহার উ্ণতা প্রায় ৩** সেটিগ্রেড । এই গ্যাসের তাপকে ব্যবহার করাব জন্য একটি বিশেষ 
ধাইং* কী হয়। হুইটি বেশ উঁচু 'কুপার-ষ্টোভ' নামক চুলী মারুত চু্ীর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া 
হয়--এই স্রোওএগ্রিনহ-ত আজ ভা রাখা মু মার ০ নির্গত 

গ্যাসকে প্রথমে ধুলাবালি হইউইউীননী ক হেত বানি 
ভ্বলিয়৷ কার্বন-ডই-অল্লাইডে পরিণত হয় । গ্যাসের ভিতর পূর্বেই হ যে উত্তাপ ছল এবং এই 

বিক্রিয়ার ফলে আরও তাপ শ্থাষ্টি হয়। ইহাতে কয়েক মিনিটেই অগ্রিসহ উ্গুলি হেততণ্ড হইয় 

উঠে। তখন নারুত-চুল্লীর গ্যানকে প্রথমটির পরিবন্ে দ্বিতীয় কুপার-স্টোভে ফ্রেশ করাইয়া হ্বালান 
হয়। এই সময় প্রথম ষ্টোভে শুষ্ক বাযু প্রবেশ করাইয়া উহাকে ৭০৭০-৮**$ সেট্িগ্রেডে তাপিত 

কর! হয়। এই উত্তপ্ত বাতাস টায়ারের ভিতর দিয়! মারুত-চুল্লীতে পাঠানো হয়। ইত্যবসরে দ্বিতীয় 
ষ্টোভেব ইট শ্বেততপ্ত হইয়া! উঠে এবং প্রথম ষ্টৌভটি শীতল হইয়া যায়। কয়েক মিনিট পবপর ষ্টোভ 
বদল করিয়! টায়ারের প্রয়োজনীয় সমস্ত বাধু এই ভাবে উত্তপ্ত করিয়া! লওয়া হয়। কখনও কখনও 
আরও অধিক সংখ্যক ষ্টেভ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে মারুত-চুলীর নির্গত গ্যাসের তাপশক্তিৰ অপচয় 

নিবারিত হয় এবং উহীকে কাযা কবীভাবে প্রয়োগ করা হয়। 

দ.:5:5-৩। আলউ-আনল্রল শভ্ভভি 2 'কাষ্ট-আয়রণে লৌহ ব্যতীত 
$ঠান্য যে সকল মৌল থাকে সেগুলিকে যথাসাধ্য দূরীভূত করিলেই “রট-আয়রণ' 
পাওয়া সম্ভব। কাষ্ট আয়রণের সহিত অব্যবহাধ্য লোহার টুকরা ইত্যাদি মিশাইয়া 
উহাকে একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে গলানো হয়। এই চুল্লীতে একটি হিমাটাইট বা 

ফেরিক অক্সাইডের আন্তরণ থাকে । সালফার, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতি 

প্রথমে ফেরিক অক্মাইভ দ্বার জারিত হয় এবং তৎপর আয়রণ-অক্স।ইভের সহিত 
মশিয়া ধাতুমল উৎপাদন করে। উপর হইতে এই গাদটিকে সরাইয়া লওয়া হয়। 
কার্বন, ফেরিক অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কার্ন-মনোক্সাইডে রূপান্তরিত 

হইয়! বাহির হইয়া যায়। 

ঢ6 8692 36০7 - 27৩ + 30500 

যাহাতে সমস্ত অপত্রব্যগুলি ফেরিক অক্সাইডের সংস্পর্শে আপিয়া তু হয় 
লেইজন্ত দীর্ঘ লৌহদগ্ডের সাহায্যে গলিত লৌহকে ক্রমাগত নাড়ানো হয়। 
শাঁবজ্ঞন] পৃথক হইয়! যাওয়াতে লৌহের গলনাস্ক বুদ্ধি পায় এবং উহ] পিগাকারে 
ত্রশশঃ কঠিন হইতে থাকে । এই অবস্থাতেই প্রায় একমণ ওজনের এক একটি 

ডেলা বলের আকারে লইয়। ঠীম-চালিত যন্ত্রের সাহাধ্যে চাপ দিয়! অভ্যন্তরস্থ গাদ 
বাহির করিয়! দেওয়! হয়। এই ভাবে “রট-আয়রণ* প্রস্্রত হয়। ইহা বিশুদ্ধতর 
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লৌহ্ বটে, কিন্তু ইহাতে সামান্ত পরিমাণ-কার্ধন ('২৫%) ও ধাতুমল মিশ্রিত ' 
থাকে । 

58-9৪ 1 ইইস্পপীভি । চ্ঠীজ শ্রভ্ভ্ভি ঃ সচরাচর স্টরীলের ভিতর 
কার্বনের অনুপাত "৫-১:৫% ভাগ থাকে। স্থতরাং প্রয়োজনানুরূপ কার্বন রট- 

আয়রণে মিশাইয়া অথবা [কাইআমুরণ ভইতে তিসরাইয় লইলে লইয়া যাইতে 

(ক) দিনেনেলন প্রণালী (06006705101 0:90693)- বড় বড় রট- 

আয়রণের টুকরাগ্-নকে অগ্নিসহ-ইটের বাক্সে কোকচূর্ণের ভিতর রািয়! চুলীতে 
লোহিত-তপ্ত করা হয়। এইভাবে প্রায় ছুই সপ্তাহ থাকিলে লৌহ খানিকটা কার্ধন 
শোষণ করে এবং উত্তম স্টালে পরিণত হয়। ব্যয়সাধ্য বলিয়া বিশেষ প্রয়োজন 

ব্যতীত এই পদ্ধতি অবিলম্বিত হয় না। 

(খ) মুষা্টীল (5:4৩ 51561)__অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় তৈয়ারী বড় মুচিতে 
রট-আয়রণ ও প্রয়োজনান্ুরূপ গ্র্যাফাইট-চুর্ণ একত্র মিশাইয়! গলান হয়। ইহাতে 
খুব ভাল ইম্পাত পাওয়া যায় এবং বিশেষতঃ ধারাল বন্ত নির্মাণে ইহ! ব্যবহৃত 
হয়। 

বিছ্যুৎচুল্লীতে সোজান্থজি লৌহ্-খনিজ বিজারিত করিয়া এবং উৎপন্ন গলিত 
লৌহের সহিত প্রয়োজনাহ্ুরূপ কার্ধন ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট 

স্টীল প্রস্তুত করা৷ হয়। 

কিস্ত সাধারণ প্রয়োজনের সমস্ত স্টালই কাষ্ট-আয়রণ হইতে বিসিমার অথবা 

সিমেন্স-মার্টিন প্রণালীতে প্রস্তত হয়। এই উভয় পদ্ধতিতেই প্রথমে কাষ্ট- 

আয়রণের অপদ্রব্যগুলিকে জারিত করিয়া দূর করা হয় এবং পরে যতটা 

আবশ্যক ততটা কার্বন এবং অন্ঠান্ত ধাতু মিশ্রিত করিয়! উহাকে '্টালে পরিণত 
করা হয়। 

অল্প লৌহের সহিত কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া 
গলান হয়। এই মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাকে স্পাইজেল, 
(518০1) বলে। বিশুদ্ধতর লৌহের সহিত প্রয়োজনান্থযায়ী পরিমাণে এই 

স্পাইজেল মিশাইয়! স্টালের ভিতর ইচ্ছান্থরূপ কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ রাখা যায়। 
/ গে) বিসিমার প্রণালী (3555০0565 চ৮:০০০5৪)__বিসিমার-পদ্ধতির 
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আদি-প্রচলন ভারতবর্ষে । বিসিমার সাহেব মাদ্রাজের লৌহকারদের নিকট ইহ! 
শিক্ষা করেন এবং গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলগ্ডে নিজের নামানুসারে ইহার 
প্রবর্তন করেন। 

নর মহ ্টীল প্রস্তত করিতে একটি বিশেষ ধরণের চুল্লী ব্যবহৃত হয়। 
এই চু টাবু” বলে। ২৯২৮১ পেটা- 

লোহার তেয়ারা এবং কী ত শপ নর 

ও যন্ত্যুক্ত চাকার সাহায্যে রা ডিম্বাকৃতি 
চুলীটি মাটি হইতে কিছু উপরে ঝুলান 
থাকে। চাকার সাহায্যে ইচ্ছান্নযায়ী 

চুলীটিকে সোজা, কাৎ বা উপুড় কর! তত ২ 
্ হর ্. ৯ 

এ 
২ 7 

শা 

উই ৷ 

রর া 1 ॥ ঃ | ঠ | সম্ভব। চুজীর নীচে বায়ুপ্রবেশের জন্য -_ আীর্ছি। 1 ও 
সি 08 )% ২ 

কয়েকটি নল সংযুক্ত থাকে । হম্পাতের - ভি রি 

প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পুক্ আশ্ুরণ ২৪৬৬% 

থঠুকে ।  ্রীল প্রস্তুত করিতে যে কাষ্ট- 5? 

ঘু্।, 
০ পি ০৮ 

0৬: 
[রণ ব্যবহৃত হইবে তাহাতে যদদি 
'সফরাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অপিক 

থাকে তাহ! হইলে ক্ষারজাতীয় আস্তরণ 
দেওয়া হয়_উহাতে ভলোঘাইট, 

০20০0, 18005, ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে, কনভারটারে ব্যবহৃত কাষ্ট- 
'আয়রণে যদি ফসফরাসের ভাগ খুব কম থাকে ভবে অস্জাতীয় আস্তরণ দেওয়! হয় 
উহাতে সিলিকা থাকে ( চিত্র ৪৪ঘ)। 

মারুত-চুল্লী হইতে সোজাসুজি কাষ্ট-আয়রণ বিসিমার কনভারটারে লইয়া 
যাওয়া হয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাষ্ট-আয়রণে ভরিয়া! কনভারটারটিকে সোজা 
অবস্থায় রাখিয়া উহার নীচের নলের ভিতর দিয়া অতিরিক্ত চাপে বায়ু পরিচালিত 
“করা হয়। প্রথমেই ম্যাঙ্গানিজ, পিলিকন প্রভৃতি জারিত হয় এবং আন্তরণের 
*িত মিশিয়। ধাতুমলে পরিণত হয়। ফসফরাস থাকিলে (0৪0-1420এর 
আস্তপ থাকে ) উহাও ফমফেটে পরিণত হয়। শেষে কার্বনও জারিত হয় এবং 
উৎপন্ন কাধন-মনোক্সাইড চুললীর মুখে আসিয়া ঈষৎ নীল শিখ! সহ জলিতে থাকে । 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কার্বন-যনোক্মাইভের শিখাটি নিভিয়! যায়। তখন বুঝা 

8৫ 

পন এ 

চিত্র ৪৪ঘ-_-বিসিমাব কনভারটার 
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যায় সমস্ত কার্ধন দূর হইয়াছে। চূল্লীটিকে অতঃপর কাৎ করিয়া ভাসমান ধাতুম্ল 
পৃথক করিয়া লওয়! হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পাইজেল উহাতে মিশান হয়। 
উত্তমরূপে মিশ্রণের জন্য আরও ছুই-এক মিনিট বাতাস উহার ভিতর দিয়াষ্টালনা 
কর! হয়। পরে কনভারটারটি উপুড় করিয়া স্টীল বাহির করিয়া ছাচেঢালাইং 
সরা চি দ্শ ২শ-মরিনিটের মধ্যেই এই ভাবে বসার লে পরিপুত হয এবং 

মদ ৫ জানু পার ০02০, 76510) 

৮:০০৩9৪)__-এই|প্রণালীতেও বিমিমার-পদ্ধতির অন্থ্রূপ কাষ্ট-আয়রণের অপ- 
রব্যগুলি যথাসাএব জারিত করিয়া! দূর করা হয় এবং তৎপর প্রয়োজন-মত 
ম্পাইজেল মিশান হয়। 

এই পদ্ধতিতে অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী চতুক্ষোণ একটি প্রকোষ্ চুল্লীরূপে 

১১১১১১১১১১১ 

১২১ 
১২ হত লে 
১:৮3588 

২] 3598 

হে 
২২/৯০ 

২ ১ পে 

৬ উপর 8৮1 8 ৮ 

রিং ্ 

৫ 

চিত্র ৪৪৩-_সিমেন্স-মার্টিন চুল্লী 

বাযহত হয়। চু্লীর গহ্বরটি সমতল এবং প্রশস্ত ৷ পরাবর্ত-চুল্ীর অঙ্রূপ এই 

চ্ীর উপরে একটি নীচু ছাদ আছে। চুন্লীর উভয় প্রান্তেই গ্যাস প্রবেশ ও 
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নির্গমনের ব্রস্থা আছে (চিত্র ৪৪উ)। চুক্সীর অভ্যন্তরে অশ্লজাতীয় 505 
অথবা ক্ষারজাতীয় 050-1180 আস্তরণ থাকে । ফরফরাসের পরিমাণ অধিক 
হইলে ক্ষারজাতীয় প্রলেপের প্রয়োজন হয়, নতুবা! অশ্জাতীয় আস্তরণ থাকাই 
বব্ধাজলক । এই চুল্লীর অদূরে অনতিরিক্ত বায়ুযোগে কমলা পোড়াইয়া 
প্র গস ইত্ারী করা হয। অভিরিজ বায়ুর সহিত রভিউনার গ্যাস 

পৃসিিউাজজজও হি বরাহ। 
মারুত-চক্তী হইতে গলিত কাষ্ট-আয়রণ সোজান্জি সিশ্রে্রী-মার্টিন চুলীতে 

লইয়া যাওয়া হয়। উহার সহিত ফ্যাক্টুরীর অব্যবহার্ধ্য ছাটাই) ইল এবং কিছু 
হিমাটাইট যিশাইয়৷ দেওয়া হয়। হিমাটাইট ০0৪ দ্বারা কাষ্টআয়রণের 
কাধন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি জারিত হয়। কাধন-মনোক্সাইভ উড়িয়া যায়। অন্যান্য 
অক্সাইড আন্তরণের সংস্পর্শে আসিয়া ধাতুমলে পরিণত হয়। এইভাবে কাষ্ট- 
আয়রণের অপব্রব্য দূর হইলে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পাইজেল উহাতে দেওয়া হ্য় 
এবং আরও তাপিত করিয়া উহাকে উত্তমরূপে মিশাইযা লওয়া হয়। সমস্ত 
ছাট নিষ্পন্ন করিতে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। ্টীল গলিত অবস্থায় 

বৰ ষ্ করিয়া ছাচে ঢাল! হয়। 
চুলী হইতে যে গ্যাস বাহির হইয়। ধাষ তাহাতে যথেষ্ট উত্তাপ থাকে। তাপ 

অপচয় বন্ধ করার জন্য এবং উহাকে কাধ্যকরী ভাবে ব্যবহার করার জঙ্য সিমেন্স- 

মার্টিন চুল্সীর নীচে একটি ব্যবস্থা, করা হয়। এই ব্যবস্থাতে চুলীর নীচে ছুইপাশে 
দুইটি করিয়া অগ্রিসহ-ইটের তৈয়ারী স্তস্ত আছে। এই স্তস্তগুলির ভিতরেও 
আড়াআড়ি ভাবে অগ্রিসহ-ইষ্টকশ্রেণী সজ্জিত থাকে । 

প্রথমে প্রডিউসার গ্যাস ও বায়ু একপাশের দুইটি স্তম্ভ অতিক্রম করিয়া আসিয়া 

চুলীতে প্রবেশ করে। সেখানে প্রডিউসার গ্যাস জলিয়! প্রচুর তাপ স্থষ্টি করে 
এবং চুলীর উষ্ণতা প্রায় ১৬০০০-১৮০০০ সেট্টিগ্রেডে থাকে । অতঃপর উত্তপ্ত 
গ্যোস-সমূহ চুলীর অপর প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া দ্বিতীয় স্তস্ত ছুইটি অতিক্রম 
«দিয় চিম্নীতে যায়। উত্তপ্ত গ্যাসের সংস্পর্শে শেষোক্ত শ্তস্ত দুইটির ইষ্টকশ্রেণী 
কয়ে খনিটেই শ্বেততপ্ত হয়া উঠে। এখন প্রডিউসার গ্যাস ও বাতাস শেষোক্ত 
্তভূহবয়ের শ্বেততণ্ত ইটের ভিতর দিয়া চালনা কর! হয়। ইহাতে চূল্লীতে প্রবেশ 
করার সময় প্রডিউসার গ্যাস ও বায়ু উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। চুল্লীর ভিতর তাপ 



৭০৮. মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

উৎপাদন করিয়! উহারা আবার গ্রথম স্তম্ভ দুইটির ভিতর দিয়া বাহির হয়। ফলে 
এখন প্রথম স্তস্ত দুইটির ইষ্টকশ্েণী শ্বেততপ্ত হইয়া উঠে। এইভাবে কয়েক মিনিট 
পরপর গ্যাস-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিয়া প্রয়োজনীয় জালানী গ্যাস-সমূহ 
বিনাব্যয়ে তাপিত করা হয় এবং তাপ-অপচয় নিবারিত হয়। এই ব্যবস্থাটিকে» 
[২65০0618616 10:00555 বা 0 ও বলেও 

পলিশ শেক নটি সুতরাং সময় 
বেশী ৫ রি সী প্রয়োজন হইলে এই উপায়েই সি করা বাঞ্ছনীয়। 

কাষ্-আয়রণে ফূ্ধকরাসের পরিমাণ বেশী থাকিলেও এই উপায়ে ্রীল প্রস্তত কর! 
ভাল। এ 

অনেক সময় মারুভ-চুল্লীজাত লৌহের সিলিকন, ম্যা্জানিজ এবং প্রায় সবটা 
কার্বন বিসিমার পদ্ধতিতে তাড়াইয়া অবশিষ্ট ফসফরাস সিমেন্স-মাটিন চুলীতে 

দূরীভূত করা হয়। বস্তুতঃ ইহ; ছুইটি পদ্ধতির সমন্বয়। ইহাকে 'ডুপ্নে প্রণালী? 
বলে। টাঁটার কারখানাতে ইহার ব্যবহার হয়। 

বিশুদ্ধ লো হ-_সম্পূর্রূপে বিশ্তদ্ধ লৌহ পাইতে হইলে উত্তপ্ত ফেবিক অক্সাইনবে 
হাইড্রোজেন গ্যাসে বিজারিত কর। হয় । 

17650)5431725 7 20০43705509 

লৌহ-লবণের জলীয় জ্রবণের তডিং-বিশ্রেষণেও বিশুদ্ধ লৌহ ক্যাথোডে পাওয়া যায় । 

২০৭০ । এলীতেল্প এ্রল্ত্ম_ বিশুদ্ধ লৌহ উজ্জল সাদ! রঙের ধাতু। 

উহার ঘনত্ব ৭৮৫) গলনাসঙ্ক ১৫৩০০ এবং স্ফুটনাস্ক ২৪৫০০ সেটিগ্রেড। ইহা চক 

দ্বার আকুষ্ট হয়। 

শু বাতাসে লৌহের কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু আর্্র বাতাসে অতি 
সহজেই সাধারণ লৌহের উপর মরিচা পড়িতে থাকে । 

অক্সিজেন গ্যাসে লোহিততপ্ত করিলে লৌহ জলিয়! উঠে এবং জারিত হইয়া 
[৩804 অক্সাইডে পরিণত হয়। লোহিততগ্ত লোহার উপর দিয়া! রাম পরিচালিত , 

করিলেও লৌহ জারিত হইয়া যায় 
275 + 4750 270800£ + কানু 

কারন-মনোক্সাইভ গ্যাসে তাপিত করিলে, লৌহ উহার সহিত যুক্ত হইয়া 
“আযবরণ কার্ধনিলে' পরিণত হয় ১--164+ 500 » 76000), 
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হালোজেন, সালফার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত করিলে, লৌহ উহাদের সঙ যুক্ত 
হয় ২. চ645 » 59 2754 3015 » 20705 

€ লঘুহাইডোক্রোরিক আ্যাসিড, সালফিউরিক আ্যাসিভ দ্বারা লৌহ আক্রান্ত 
ই৯.ফেরাস লবণে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 
ঢ৫+ ১০ - ঢ8015+ 7, 

নাইট্রিক আযাসিডেও লৌহ দ্রব হয়।" বিভিন্ন ই উস রজত. 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের ( নাঁইট্রিক আযাসিড দ্রেখ ) 

বিশ্তদ্ধ নাইন্্রিক আযাসিডে বা ধুমায়মান নাইন্রক আযাসিডে লেন্হ রাখিলে উহা! 
দ্রবীভূত না হইয়] নিষ্ক্রিয় লৌহে পরিণত হয়। সাধারণ লৌহ কপার-সালফেটের 
সহিত বিক্রিয়া করে, লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে, 

ইত্যার্দি। কিন্তুষে লৌহ বিশ্তুদ্ধ গাঢ় নাইট্রিক আসিডের সংস্পর্শে আসিয়াছে 
উহার এ সকল ধশ্ম লোপ পায়। কপার-সালফেট বা নু01এর সহিত উহা আর 
বিক্রিয়া করিতে পারে ন1। এইরূপ লৌহকে “নিক্ষিয় লৌহঃ (85516 1702) 
হয | নিগ্্িয় লৌহের উপরিভাগ ঘসিয়। ফেলিলে অথবা উহাকে [নৃঃ গ্যাসে 

উত্তপ্ করিলে অথব1 এক টুকরা জিক্কের সহিত লঘু আাসিডে নিমজ্জিত করিয়া 
রাখিলে উহার নিক্ষিয়ত। লোপ পায় এবং উহা আবার সাধারণ লৌহে পরিণত হয়। 

নাইট্রক আযাসিডের পরিবর্তে ক্রোমিক আ্যাসিড, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড 

দ্বারাও লৌহকে এইরূপ নিপ্িয় করা সম্ভব। সাধারণতঃ মনে করা হয়__এই 
সকল অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বিকারক দ্বারা লৌহের উপর উহার অক্মাইভের একটি 
অতি পাতল! আবরণ পড়ে এবং এই আবরণটি লৌহের অন্তান্য বিক্রিয়! বন্ধ করিয়া 
দেয়। 

রর ৪৪৪০৪-২০ | হনীতেল্র সবল্ভ্রিলা (7511706 01 [7070)- দাধারণ 

লৌহকে আর্দ্র বাতাসে রাখিয়া দিলে উহার উপরিভাগ ধীরে ধীরে একটি বাদামী 

ব্বঙের গুঁড়াতে পরিণত হইতে থাকে। ইহাকে লোহার “মরিচা ধরা? বলা হয় 
,ধ্বং একবার মরিচা পড়িতে আরম্ভ করিলে খুব ক্রুত এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতে 
ক । মরিচা বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে উহাতে সোদক “আয়রণ-অক্সাইভ, 
থাকে এবং উহার মোটামুটি সংকেত-_275৪0৪,3 7801 

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহে মরিচ1 পড়ে না। মরিচা পড়িতে হইলে জল ব1 জলীয় 
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বাম্প এবং অক্সিজেন গ্রয়োজন। উহাদের যেকোন একটির অবর্তমানে লোহার 

উপর মরিচা পড়ে না। মরিচা-ধর! সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। 

উহাদের দুই একটি আলোচন! করা হইতেছে। 
কে) কেহ কেহ মনে করেন, বাতাসের জলীর বাসস ও কাবনডাই-অ্াইড হইতে যে করবি 

ডি হা রী নে আক্রমণ ০8, কারনেনে 

00০+ 0 50-175005 

ঢ6+-2০0505-776075005১)+ 1005 

2775 (দ্র 00৯)+0-+1350- 27660 77) 700১+200১ 
45007) 70057 2156505,3750]1-+4005 

থে) আবার কেহ কেহ মনে করেন, লৌহ আদ্র বাতাসে জারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হাইডৌজেন-পার-অক্স।ইড উৎপন্ন হয়। এই হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড সাহায্যে শেষ পধান্ত মরিচার 
হৃষ্টি হয়। 

[7০460924050 ০ 0৩0+7505 
21760+17200১-16১0)৪৯ 1720) 

277650১+-61750-216650১,90,0] 

(গ) '“মরিচা-পড়া' সম্পর্কে অপর একটি মতবাদে লোহার ভিতরে বৈদ্যাতিক মেলের অস্ত 

কল্পনা করা হয়। গ্র্যাফাইট-কার্ধন-কণিকা ও লৌহ্-কণিকাগুলি পরা ও অপরা তড়িৎ-দ্বাব স্বরূপ 
কাজ করে এবং জল তডিদ্-বিপ্লেব্রূপে এই ক্ষুপ্র বৈছ্যুতিক সেলে থাকে । ফলে, আ্যানোডে আয়রণ 
ফ্রবীতূত হয় এবং কাথোডে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় । 

[০-26-179++ 2ান++2০-নুও 

পরে জলের 017-আয়ন দ্বাবা 7০" আয়ন হইতে ফেরাস-হীইডরক্সাইড তৈয়ারী হয় এবং 
উহা! জারিত হইয়া! মরিচাতে পরিণত হয়। 

[16+++207- » হ€00 লু), 
2780071)%7+04+1750- 76505, 50 

সাধারণতঃ লৌহের উপর রঙের বার্ণিশ দিয়া উহাকে মরিচা হইতে রক্ষা করা হয়। কিন্তু জি্ক বা 
টিনের প্রলেপ দিয়াও মরিচ৷ পড়া বন্ধ কর! হয়। দস্তা-প্রলেপিত লোহা বা ইম্পাতের পাতকে সাধারণ 
লোকে “টিন বলে। অনেক ক্ষেত্রে আল্কাতরা ব্যবহৃত হয়, আবার বিশেষ প্রয়োজনে নিকেল, 
ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ঘ্বারা বৈছ্যাতিক উপায়ে প্রলেপ দিয়! মরিচা বন্ধ করা হয়। 

৪8-1 ততশীহেল্ল জ্যল্রহাল্-ধাতুর মধ্যে বর্তমানে লৌহের ' 
ব্যবহারই সর্বাধিক । বস্ততঃ বর্তমান যুগের নামই লৌহযুগ । পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
সাধারণ ব্যবহাঁধ্য লৌহ মোটামুটি তিন রকমের-_কাষ্ট-আয়রণ, ইম্পাত বা ্ীল ও 
রট-আয়রণ। এই তিন প্রকারের লৌহের ভিতর অবশ্ত কার্বনের পরিমাণ বিভিন্ন 
বং সেইজন্য উহাদের বাহ ও ভৌত ধন্বেরও যথেষ্ট তারতম্য আছে । 
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প্রকৃতপক্ষে লৌহ একটি অদ্ভুত ধাতু-_উহার সাধারণ ধশ্ম বা গুপগুলি খাদের 
তারতম্যে এত আশ্চর্য্যরকম ভাবে পরিবর্তিত হয় ষে দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

লৌহ যেমন খুব শক্ত হইতে পারে আবার তেমনি নরমও হওয়া সম্ভব । লৌহ 
++ ঘাবুণ্তঃ চুম্বকত্বারা৷ আকুষ্ট হয়, আবার কোন কোন অবস্থায় একেবারেই উহার 
ুম্বকত্ব খাঞছ। ইহা অত্যন্ত ঘাতপহ্ন্শীল অবস্থায় তৈয়ারী করা সম্ভব, আবার 

টান্মিচিন্নি সপ টর 

একেবারে ভঙ্গুর অব ওর শু”স্ভব। "ইহার নাতি পুইিবক্ষায 
একেবারে কমও হইতে পারে । এইরূপ উহার প্রত্যেকটি ঢু কমবেশী করা 

যাইতে পারে। এই সকল বিভিন্ন-গুণান্িত লৌহ পাইতে হইল প্রায়ই লৌহের 
সহিত অন্তান্ত যৌল কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত করা প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন 

উষ্ণতায় উহাকে তাপিত করারও প্রয়োজন হয় । 

কাষ্ট-আয়রণ- ইহাতে সাধারণতঃ ২-৪'৫% ভাগ কাধন থাকে । তাছাড়া 

ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন ও ফসফরাসও থাকে । অন্যান্য লৌহ হইতে ইহার গলনাস্ক 

কম এবং প্রায় ১২০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ইহ। তরলিত হইয়া যায়। কাষ্ট-আয়রণ 
(দ্দে কঠোর বটে তবে অত্যন্ত ভঙ্গুর। ইহাকে ঢালাই করা যায় কিন্তু ঘাতসহত! 

'& থাকার জন্য পিটাইয়া কিছু তৈয়ারী কর! যায় না। ইহাকে পিটাইয়া জোড় 
দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায় না। ইহাকে পান 
দেওয়াও সম্ভব হয় না। 

অধিকাংশ কাষ্ট-আয়রণই স্টীল ও রট-আযরণ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের 

কোন কোন তৈজসপত্রার্দি, লোহার রেলিং প্রত্ৃতি প্রস্ততিতেও কাষ্টআয়রণ 

ব্যব্হার হয়। 

রট-আয়রণ-_ইহাতে কার্নের ভাগ সাধারণতঃ '১২-২৫%। ইহার 

গলনাহ্ক অগ্লান্ত লৌহ অপেক্ষা বেশী, প্রায় ১৫০০০ সেন্টিগ্রেড। বট-আয়রণ 

অপেক্ষাকৃত নরম এবং যথেষ্ঠ ঘাতসহনশীল, কিন্ত ইহাকে পান দেওয় যায় না। 

উহাকে পিটাইয়্া জোড় দেওয়! ষায়। বট-আয়রণের সরু তার বা চাদর তৈয়ারী 

করা সম্ভব। ইহাও স্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে না। 

*. 'তার, জাল, বৈদ্যুতিক-চুম্বক প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে রট-আয়রণ ব্যব্ত হয়। 

সাল (ইস্পাত) ইম্পাতে "২৫-১৫% ভাগ কার্বন সচরাচর থাকে। 

ইহা! ছাড়া সর্বদাই ইম্পাতে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, ফসফরাস, 
ভ্যানাডিয়াম, টানষ্টেন প্রভৃতির কোন একটি বা একাধিক মৌল মিশ্রিত থাকে। 
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এই নকল মৌলগুলি ইম্পাতকে বিভিন্ন গুণান্বিত করিয়া থাকে । ইহাদিগকে 
ইস্পাত-সংকর (81105 36561) বল! যাইতে পারে। সাধারণতঃ ম্যাজানিজ 
থাকিলে গ্রীল অধিকতর শক্ত ও ঘাতসহনশীল হয়। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত থাকিলে, 

উহার মরিচা-পড়া বন্ধ হয়; মরিচা-হীন লৌহ এইভাবে €তয়ারী হয়। যে সমস্ত" 
টীল ক্রুতগতিশীল-যস্্ে ব্যবহৃত হ্য়তাহাতে টানষ্টেন মিশ্রিত কর] হে শক্ত এবং 
টন্লিসারহএহিকন্ষ্পাছিতে হইল িফৈটাহিভর্িিত করা প্রয়োজন । 
ইত্যাদি 

সাধারণ ইস্্পতকে লোহিততণ্ত করিয়া লইয়! হঠাৎ শীতল জলের ভিতর 
ফেলিয়া দিয়! ঠাণ্ডা করিলে উহা! অত্যন্ত শক্ত এবং ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। ইহাকে 

কঠোর ইম্পাত (139106760 9501) বলে। কঠোর ও ভঙ্গুর স্টালকে আবার 

নির্দিষ্ট কোন উষ্ণতায় তাপিত করিয়! ধীরে ধীরে শীতল করিলে উহার ভঙ্ুবত্ব 

লোপ পায় এবং স্থিতিস্থাপকত। বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ স্টীল আবার নমনীয় হইয়! 

পড়ে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাপিত করিয়! এবং পরে ধীরে ধীরে শীতল করিয়া 

ট্রালকে এইভাবে নমনীয় করাকে সচরাচর ইস্পাতের কোমলায়ন, বলিষ্ব 
অভিহিত করা হয়। স্টালকে প্রথমতঃ কঠিন ইম্পাতে পরিণত করিয়া পুনরায় 
তাপিত করা ও কোমলায়িত করাকে -ইম্পাতের পাঁন-দেওয়া” বলে (7:90000110£ 

০ 56০৫)। ভিন্ন ভিন্ন কাজে স্টালের বিভিন্ন রকমের নমনীয়তা প্রয়োজন । 

যেমন, ছুরী তৈয়ারীর ষ্টীল ও স্প্রীং তৈয়ারীর ষ্টাল ঠিক একরকম নয়। কোমলায়িত 
করার সময় বিভিন্ন উষ্ণতায় কঠিন গ্টীলকে তাপিত করিয়া প্রয়েজনান্ষযায়ী 

গুণসমন্িত করা হয়। 

ঘাতসহনশীল এবং ভঙ্গুর, শক্ত এবং নরম সবরকম ট্টীলই পাওয়া যায়। ্রীল 
পিটাইয়া জোড় দেওয়া যায়। ইহাকে পান দেওয়া যায়। ইহাকে স্থায়ী চুম্বকেও 
পরিণত করা সম্ভব । টাল সাধারণতঃ ১৩০০০-১৪০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গলে। 

প্রীয় সবরকম লোহার জিনিসেই স্টীল ব্যবহার কর! যায়। ঘড়ি, চূন্বক, ট্রন্ক প্রভৃতি 
হইতে আরস্ত করিয়া এঞ্জিন, যেসিনগাঁন, রেলের চাকা", ঘুদ্ধাস্ত্ প্রভৃতি সব কিছুতেই 
স্টীল ব্যবহৃত হয়। 

লৌহের যৌগসমুহ 

আয়রণের ছুইটি যোজ্যতা আছে-_ছুই এবং তিন। স্থত্রাং দ্বিযোজী 
আয়রণের যৌগকে ফেরাস-যৌগ এবং ত্রিযোজী আয়রণের যৌগকে ফেরিক-যৌগ 
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বলা হয়। সাধারণতঃ ফেরিক-যৌগসমূহ ফেরাস-যৌগ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী 
হয়। ফেরাঁস-যৌগগুলি বাতাস, অক্সিজেন, ওজোন, নাইট্রিক আযামিভ, ভাই- 
ক্রোমেট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ প্রভৃতি ছার! জারিত হইয়া ফেরিক-যৌগে 

সস্ব্তিত হয়। ফেরিক-যৌগপুলিকে ফেরাস-অবস্থায় রূপাস্তরিত করিতে হইলে 

9901 888৩2২ভৃতির সাহার য্.ব্জিরিত করা প্রয়োজন। 
০০০৭ ০০ পিস বডি তু 2১ 

আয়রণ-অক্সাইড-সমুহ £-_-আয়রণের তিনটি অন্যাঠ এআী্ছি-- 
(১) ফেরাস-অক্সাইড, 750 

(২) ফেরিক-অক্মাইভ, 2০205 

(৩) ফেরাসো-ফেরিক-অক্মাইড, ৮৫০04 

989-৮ | ৫ক্ল্লাস-সব্সাহডঃ 880 2 (১) নির্বাত অবস্থায়*ফেরাস- 

অক্সেলেট লবণকে তাপ-বিযোজিত করিয়া ফেরাস-অক্সাইভ তৈয়ারী করা যায়। 

অথবা, (২) ৩০০০ সে্টিখ্রেড উষ্ণতায় ফেরিক-অক্সাইডকে হাইড্রোজেন গ্যাস ছার 
. বিজারিত করিলেও উহা! ফেরাস-অক্মাইডে পরিণত হয়। 

[20504 - [+৩0+0০6১+ 004 

ঢ76,০0২+ ন্, - 279+17750 

ফেরাস-অক্সাইড কাল কঠিন পদার্থ, ইহা জলে অদ্রব্ণীয়। ইহা ক্ষারকীয় 
অক্সাইড এবং আযামিডের সহিত বিক্রিয়া করির। ফেরাস-লবণে পরিণত হয়। 

.- 585-৯৯। 0ক্ক্রিক্র-জঅন্সাইডঃ চ8505 2 কোন ফেব্রিক-লবণের 

জলীয় দ্রবণে আামোনিয়। দ্রিলে বাদামী ফেরিক-হাইড্রক্সাইভ অধকক্ষিপ্ত হয়। 
অধঃক্ষেপটি ছাকিয়া পৃথক করা! হয়। উত্তপ্ত করিলে ফেরিক-হাইড্রল্সাইভ হইতে 
জল পৃথক হইয়া যায় এবং ফেরিক-অক্মাইড পাওয়া যায়। 

[76019 + 35017 7 চ50023)5 + 3 লা 401 
2175(017)9 755 062095 +37500 

পালিশের জন্য যে “কুজ' নামক গুঁড়া ব্যবস্বত হয় তাহাঁও খুব মিহি ফেরিক- 
অক্াইড-ুর্ণ। উহা ফেরাস-সালফেট-লবণ উত্তপ্ত করিয়' প্রস্তুত করা হয়। 

ৃ 215১0) » 11650) + 5092 + 503 

ফেরিক-অন্াইভ গা লাল. রঙের কঠিন, পদার্থ। ইহা জলে অ্্রবণীয় কিন্ত 
বিভিন্ন আ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া উহা ফেরিক-লবণ উৎপন্ন করে। 
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(০১) পালিশের কাজে, (২) রঙ হিসাবে এবং (৩) প্রভাবক-বূপে ফেরিক- 
অক্সাইড ব্যবহত হয়। 

৮৪৪-৯০। এক্রল্লাসো-০ক্ুভিক্ -অন্মাভিত্ডঃ £৪50$ £ লৌহ্- 
চুরের উপর দিয়া -হ্ীম পরিচালনা! করিলে টি জারিত টা ফেরাসো- াঁফেরিক- 
অক্সাইডে পরিণত হয়।... বিকুতে রি 

এআ, রানের ট্রিট সি, 

হা চুষকহারা আর হয়| 
ইহা জলে অন্বণীয়।/ গাঢ় রানিং আযামিডে ফুটাইলে ইহা ভ্রবীভূত হয় 
ও ফেরাস এবং ফেরিক-লবণ উৎপাদন করে। | 

77০50,+87701- 76015 +25601, +ঞাব50 

৪5-৯৮৯। ৫ক্ষলরীস-হাইড্রক্সীহইডঃ ঘ৩(0173)2 2 বিশ্বদ্ধ ফেরাস- 

লবণের জলীয় দ্রবণের সহিত নির্বাত-অবস্থায় কষ্টিক-সোডা-দ্রুব্ণ মিশাইলে 
ফেরাস-হাইড্ক্সাইডের সাদ1 অধঃক্ষেপ পাওয়] যায়। 

7০১0 +2509 7 ৪ 7660]7)% + 425১0) 

বাতাসে রাখিলে আংশিক জারণের ফলে অধ:ক্ষেপটি সবুজ বর্ণের হয় । 
ফের1স-হাইড্রক্সাইড ছুঃস্থিত যৌগ এবং বাতাসে বাখিয়। দিলে শ্বতঃজারিত 

হয়। ফেরাস-হাইড়ুক্সাইভ জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু আাসিডে দ্রবীভূত হইয়া ফেরাস- 
লবণে পরিণত হয়। 

৪৪-১,। ০স্রত্রিক-হাইজ্র্সইভঃ  ছ৪608)5 £ ফেরিক- 
লবণের জলীয় দ্রবণে কষ্টিক-সোভা-দ্রবণ মিশাইলে বাদামী রঙের ফেরিক- 
হাইড্রক্সাইভ অধরঃক্ষিপ্ত হয়।  [501৯+3840ল _ ঘ৪(01)১ +31501 

জলে অদ্রবণীয় কিন্ত বিভিন্ন আযাসিডে দ্রবীভূত হইয়া ইহা ফেরিক-লবণ উৎপন্ন 
করে। 

৪৪-৯২০। ৫ক্কল্রাস-€ক্রান্্াউডঃ ₹901 2 আয়রণ বা আয়রণ- 

সালফাইভ লঘু হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিডে দ্রবীভূত করিলে ফেরাস-ক্লোরাইড 
উৎপন্ন হয়। ফেরাস-ক্লোরাইডের দ্রবণটি গাঢ় করিয়া লইয়া শীতল করিলে” 
015,407 50 স্ফষটিক কেলাসিত হয়। 

উত্তপ্ত লোহার তারের উপর দিয়া শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পরিচালিত 
করিলে অনার্জ ফেরাস-ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় । 

7০+2701 7 ছা5015+ 13 



আয়রণ [ লৌহ ] ৭১৫ 

অনার্জ ফেরোস-ক্লোরাইড বর্ণহীন, উদ্গ্রাহী স্টিক । কিন্তু সোদক ফেরাস- 

ক্লোরাইড স্ফটিক সবুজ। উভয়েই জলে ভ্রবণীয়। ফেরাস-ক্লোরাইড খুব সহজেই 
জারিত হইয়া ফেরিক-ক্লৌোরাইডে পরিণত হয়। মাত্র বাতাসে তাপিত করিলেই 
»ক্থল্কি-ক্লোরাইড-পাওয়া যায়। 1275015+ 305 - ৪015 + 2৩৪08 

ক্লোরিণ-গ্যাসে তাপিত করিলে কাল কঠিন অনার্দ ফের পাপ ওয়াঁঘায়। 
2৪+301, » 27505 

ফেরিক-অক্মাইডকে লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে ভ্রবীভূত করিলে ফেরিক- 
ক্লোরাইড-দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণটি গাঢ় করিয়। শীতল করিলে উহা হইতে 

01৪) 017 20এর সোদক স্কটিক কেলাসিত হয়। 

ফেরিক-ক্লোরাইভ জলে দ্রবশীয়। কিন্তু জলীয় দ্রবণ ফুটাইলে উহ! কিঞ্চিৎ 
আর্্রবিক্লেষিত হয় । 5019 +310750 » 1766017)9 + 31701 

, জায়মান হাইড্রোজেন, ষ্ট্যানাস-ক্লোরাইভ বা হাইড্রোজেন-সালফাইডভ দ্বারা 

দ্ব'রিক-ক্লোরাইভ বিজারিত হইয়া ফেরাস-ক্লোরাইডে পরিণত হর়। অন্যান্য 

ফেরিক-লবণ ও অন্রূপ বিক্রিয়া! করে । 

[60515 7+ [য 7০015 +1000 

217501১ +755 » 2076015+21701+9 

2750515 + 5170515 ৯ 2170015 + ১1005 

ফেরিক-ক্লোরাইভ ওষধরূপেও ল্যাবরেটরীর বিকারক হিসাবে ব্যবহার হয়। 

৪৪-৯৪।  ৫ক্রল্লাস-নালক্কেউ হিরাকস্), চ5904,87750 £ 
আয়রণ অথবা আয়রণ-সালফাইভ লঘু সালফিউরিক আযাসিডে দ্রবীভূত হইয়া 
ফেরাস-সালফেট উৎপাদন করে । উৎপগ্ন ফেরাস-সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে 

এবং উহাকে কেলাসিত করিয়| 7০504,77 50) স্ফটিক পাওয়া] যায়। 

7৩+ [১9০২ 7 7890++77, 
69১4 [75১0)4 ০-* 8990$ + 1529 

মারকাঁসাইট (559) নামক প্রকৃতিলব্ধ খনিজ স্তপীকৃত করিয়া আদ্র বাতাসে 
রাখিয়! দিলে উহা! জারিত হইয়া ফেরাঁস-সালফেট ও সালফিউরিক আযাসিডে 
পরিণত হয়। 27655 +702 42780 - 25630)+ + 213 8505 



৭১৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অভঃপর সমগ্র পদার্ঘগ্ুলি জলসিক্ত করিয়! ছাকিয়া লইলে ফেরাস-সাঁলফেট ও 

সালফিউরিক আযাসিডের মিশ্রণ পাঁওয়া যায়। উহাতে অব্যবহার্ধ্য ছাটাই লোহা 
দিয়া উহার সালফিউরিক আযাসিডকে প্রশমিত করা হয়। চ০+ [290 
স 0690*+ নু৪। পরে দ্রবণটি ছাকিয়! কেলাসিত করিলে 750,770 

টু গার 

সু সবুজ রঙের এ বং স্পা 

ধীরে ধীরে জারিত হইয়া হলুদ ফেরিক-সালফেটে পরিণত হয়। 

উত্তপ্ত করিলে ফেরাস-সালফেট বিযোজিত হইয়া ফেরিক-অক্সাইডে পরিণত 

হয় 2-- 2175904 _ 176,093 + 9095 + 909৪ 

ফেরাস-সালফেটের জলীয় দ্রবণ নাইট্রিক অক্সাইড শোষণ করিয়া একটি যুত- 

যৌগিক স্যট্টিকরে। 750$+1₹0 - 77650 +,0 

বাতাসের অঝ্সিজেনেও ফেরাস-সালফেটের অয্রাত্মক দ্রবণ জারিত হয় £-__ 

41+55004 + 213 5১0)$4+092 - 2[৮2(১094)3 + 2750) 

ফেরাস-সালফেট অন্ান্ত সালফেটের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিধাতুক লবণ 
তয়ারী করে। যথা, ফেরাস-আযামোনিয়াঁম-সাঁলফেট, 17504, তব ঢ)১১০+, 

60101 ইহাকে “ম্য'র লবণ” (015 ১০10-৩ বলা হয় । 

লিখিবার কালি প্রস্তুত করিতে ফেরাস-সালফেট প্রয়োজন হয়। রঞ্চনশিল্লে 

রাগবন্ধকন্ধপেও ফেরাস-সালফেট ব্যবহৃত হয়। বীজবারক এবং বিজারক 

হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে। 

৪৪-৯৬। ০ক্ুল্লিকাসাল্ফেট্। 892(904)9 £ লঘু সালফিউরিক 
আযাসিভে ফেরাস-সালফেটের দ্রবণ প্রস্তুত করিয়! উহাকে গাঢ় নাইন্ট্রক আযাসিভ 

বারা জারিত করিলে ফেরিক-সালফেট উৎপন্ন হয়। 
07690 + 37990 + 2লা05 - 37065050,)5 +40750+20 

ফেরাস-সালফেটকে গা সাঁলফিউরিক অআ্যাসিডে ফুটাইলেও ঢ৪(905)৪ 

পাওয়া সম্ভব । 250১0) + 21504 7. 5620১0$)5 + 50৪ +2 20 

উত্তাপে ফেরিক-সালফেট বিযোজিত হয় £- 
ঢ5(১0)4)5 75 17920)3 + 3১05. 



আমরণ [ লৌহ ] ৭১৭ 

ফেরিক-সালফেটও ক্ষারধাতুর সালফেট বা আযামোনিয়াম-সালফেটের সহিত 
দ্বিধাতুক লবণ উৎপন্ন করে। ইহার! ফটকিরি জাতীয় লবণ; যথা! আযামোনিয়াম- 

আয়রণ-সালফেট টব 5)305, 85(509+)5, 24750 1 
। 858-5৭। ফেরাস-মাইট্রেট, (০৪) 8 ফেরাস সালফেট ও বেরিয়াম-নাইট্রেটের 

ষ্ এ দিতে ফের।স-নাইট্রেট তৈয়ারী হয় ও বেরিয়াম-লালফেট অধঃক্ষিপড হয়। বেরিয়াম- 

লয়ে ষ্পথুক,, করিয়া. পররিক্টিক্রে; বাতাসের অবন্তমানে কেলাসিত করিলে 
দিতি ০টি ধাসং। - হ্হানজলে অতিত্ত রবী সব রঃ চি নানিত হইয়া 
ফেরিক-অবস্থ! প্রাপ্ত হয়। 

৪৪-১৮। ফেরিক-নাইন্রেট, ম৪(05)৪ ৪ আয়রণ : এ ফেবিক-অক্মাইডকে গা 
নাইট্রক আমিভে দ্রবীভূত করিলে ফেরিক-নাইট্রেট দ্রবণ পাওয়! যায়। এই দ্রবণ হইতে 

[০ 003) ৪১950 কেলাসিত কবা নস্তব | 

ফেরিক-নাউ্ট্রেট বর্ণহীন উদ্গ্রাহী স্ষটিকাকাবে পাওয়া! যায। উহা! জলে অত্যন্ত ভ্রবণীয়। 
বঞ্জনশিলে ইহার বাবহাব আছে। 

৪৪-১৯। ফেরাস-কার্বনেট, 79০05 3 বাধুমুক্ত ফেরাস-সালফেটের দ্রবণ ও 
সোডিয়ম-কাধনেট-দ্রবণ মিশ্রিত কবিলে ফেবাস-কাবনেট অধরঃক্ষিপ্ত হয় । 

176১০ 4 ও5005 লু 160৮0৭41৪50, 

ফেবাস-কার্পনেট বাতাসেব সংস্পশে জাবিত ২ইয1 বাদ[মী ফেবিক-অজ্সাইন্ডে পবিণত হইয়া যায় । 

মতিরিক্ত কাবনিক আযসিডে ফেরাস-কার্দনেট দ্রবীভূত হয ফেরাস-বা$-কার্বনেটে বপান্থবিত 
ভউযা মায 2 1০)5+ 1150064987০ 06017007)5 

৪৪-২০। ৫ক্ষল্রাস-সালক্কাইড, ৪৪৪ ই লৌহ্চুর ও সালফার 
একজ উত্তপ্ত করিলে বিস্ফোরণ সহকারে উহাদের সংফোগ সাধিত হয় এবং আর়রণ- 

সালফাইড পাওয়। যায়। [০+০ ল ০৯১ 

ইহা জলে অদ্রাব্য কিন্তু আঁসিডে দ্রবীভূত হয় ও চ5 গ্যাস উৎপাদন করে। 
ফেরিক-সালফাইড এবং ফেরিক-কার্বনেট তৈযারী করা সম্ভব হয় নাই। 

55, আয়রণ-ডাই-সালফাইড প্রক্লতিতে বিভিন্ন খনিজরূপে পাওয়া যায়। 
পরীন্ষ্ষা ৫-_নিয্মলিখিও বিকারক সাহায্যে ফেরিক ও ফেরাস লবণ স্থির কৰা যায়। 
(ক) আমোনিয়াম সীলফে1-সীয়ানাইড দিলে ফোরিক লবণ ততংক্ষণীৎ রন্তবণ ধারণ করে। 

2[07901++6]311,013৩ » [৩1035 005)*1+ যাব 401 
(খ) ফেরিক লবণের দ্রবণ পটাসিয়াম ফেরো-সায়ানাইডেব সঙ্গে গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ দেয়। 

এই অধ:ক্ষেপের নাম, “গ্রুমিয়ান বু" । 
” 407601১4516 +065008 )৩ 5 ঢা৬[71500) 515+1201 

(গ) ফেরাস লবণের ভ্রবণ পটান-ফেরি-সায়ানাইডের সঙ্গে এরূপ নীল অধঃক্ষেপ দেয়। 



গঞ্চম খণ্ড 

পঞ্চচতারিগওশ অধ্যায় 
শে ও 2 ভি) ৪ রথ 

রাসায়নিক বিত্রি্াতে যে সকল পদার্থ অংশ গ্রহণ করে তাহাদের, অথব। 

বিক্রিয়াজাত পদার্শমূহের পরিমাণ, আয়তন, সঙ্কেত প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার 

ফলাফল হইতে গণনার দ্বার! নির্ধারণ সম্ভব। এই সকল গণনাতে রাসায়নিক 

সংযোগহ্ুত্র, আযভোগ্রাড্রো-প্রকল্প এবং সমীকরণের সাহায্য লওয়া হয়। 

কয়েকটি সাধারণ গণনার বিষয় এখানে আলোচনা করা হইতেছে । 

১। যৌগের সঙ্কেত হইতে উপাঁদানসমূহের পরিমাণ নির্ণয়__ 
যৌগিক পদার্থের সঙ্কেত হইতে উহার মৌলগুলির পারমাণবিক গুরুত্বসমূহ 

যোগ করিয়া উহার আণবিক গুরুত্ব জানা যায়। পদার্থাটর আণবিক গুরুত্বের ' 
পরিমাণে কোন্ উপাদান কতটুকু আছে তাহাও জানা যায়। অতএব, যৌগটিতে 

উহার বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা অন্থপাত বাহির করা ষায়। যেমন,__ 

(ক) সালফিউরিক আ্যাসিডে উহার উপাদানগুলি শতকরা কি অনুপাতে 
আছে বাহির কর। | 

[75১০ -২৮১+১৯৮৩২+৪৮১৬-৯৮ (আণবিক গুরুত্ব )। অর্থাৎ 

৯৮ গ্রাম নালফিউরিক আযাসিডে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন, ৩২ গ্রাম সালফার এবং 

৬৪ গ্রাম অক্সিজেন আছে । 

অতএব, হাইড্রোজেনের পরিমাণ ১১৮ ১০০--২*০৪১% 

অক্সিজেনের পরিমাণ - ১৮ ৮১০০ 7 ৬৫"৩০৬% 

সালফারের পরিমাণ » ২১ * ১০০ ৩২*৬৫৩% 

খে) ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের উপাদানসমূহের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর। 
ক্যালসিয়াম-কাধনেটের সঙ্কেত, 58005 



রাসায়নিক গণনা ৭১৯ 

উহার আণবিক গুরুত্ব, ৪০+ ১২৭৩৮১৬৯১০০ । 

অতএব ১০০ ভাগ ক্যালসিয়াম-কার্ধনেটে ৪* ভাগ ক্যালসিয়াম, ১২ ভাগ 

কার্বন ও ৪৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। অর্থাৎ, 

ক্যালসিয়াম»: ১১০০০ ৪৩০১ 

, ২০৯১ 

১2৮55 

অক্সিজেন » ২০ « ১০০ ৪৮%; 

(গ) ক্যালসিয়াম-সায়নামাইডে নাইট্রোজেনের অনুপাত কত ? 
ক্যালসিয়াম-সায়নামাইডের সন্কেত, 0৪051 

উহার আণবিক গুরুত্ব- ৪০ +১২+২ ৮ ১৪০৮০ | 

অর্থাৎ ৮* ভাগ ক্যালসিয়াম-সায়নামাইডে ২৮ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। 
ষ্ 

অতএব, নাইট্রোজেনের অস্পাত ০:১৮ % ১০০ _৩৫% 

 (ঘ) কোন কোন সময় যৌগিক পদার্থের কোন উপাদান-মৌলটির পরিমাণ 
জাম বাহির করা হয় না, অন্ত কোন যৌগ বা মূলক রূপে হিসাব করা হয়। 

যেমন, ক্যালসিয়াম-ফসফেটের ফসফরাস 1১505 হিসাবে নির্ণয় কর। 
ক্যালসিয়াম-ফসফেটের সন্কেত, 02,306095)5। 

উহার আণবিক গুরুত্ব৩৮ ৪০+২৮৩১+৮৯৮ ১৬,৩১০ । 

ক্যালসিয়াম-ফসফেটকে [30৪0১ চ৪05] এইরূপ মনে করা যাইতে 

পারে। 

চ৪০৪এর গুরুত্ব ২ *৩১+৫১৮১৬-১৪২। 

অতএব, ৩১০ ভাগ ক্যালসিয়াম-ফসফেট হইতে ১৪২ ভাগ চ৪05 পাওয়া 

যায়। 

অর্থাৎ, 2১০0 ,এর পরিমাণ ১১২ ৮১০০ » ৪৫৮) 
৩১০ 

($) ডলোমাইটে কার্ধন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত? 
ডলোমাইটের সঙ্কেত, 0800৯) 1120058 

অর্থাৎ (090), 7180, 2005)। 
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ডলোমাইটের আপবিক গুরুত্ব - (৪০ + ১২ +৪৮)+ (২৪ + ১২+৪৮) 
০ ১৮৪ 

0০09৪এর আণবিক গুরুত্ব ১২+ ৩২ _ ৪৪ 

অতএব, ওজন হিসাবে, 

১৮৪ ভাগ ডলোমাইটে ২ % ৪৪ (-৮৮) ভাগ 005 আছে 

শই-অক্মাইডের পি রাত রি 

খা 

(চ) পটাস-ফেলম্পার আকরিকের আ্যালুমিনিয়ামটি আালুমিনা (415 ০৪) 

হিসাবে নির্ণয় কর। 

পটাস-ফেলম্পারের সম্কেত, 7.415190)৪ 

উহার আণাঁবক গুরুত্ব -৩১+২৭+৩%২৮+৮১৮১৬-২৭৮। 

আযালুমনার আণবিক গুরুত্ব ২ * ২৭+৩১৯১৬-০১০২। 

কিন্ত ছুইাট ফেলম্পার-অণু হইতে একটি আালুমিনা-অণু পাওয়া যায় £-- 
214৯1518099 ল [569),১15098,9১105 1 

অতএব ওজনের হিসাবে, 

২৮২৭৮ (৫৫৬) গাম ফেলম্পার হইতে ১০২ গ্রাম আ্যালুমিনা পাওয়! যাখ। 

অর্থাৎ, ফেলম্পারে আযালুমিনার পরিমাণ 8০১ % ১০০ »১৮৩৪% 

(ছ) কপার-সালফেটের সোদক স্ফটিকে জলের পরিমাণ কত ? 

কপার-সালফেটের সক্ষেত, 08503, 917১০ 

উহার আণাবক গুরুত্ব _ ৬৩৫ + ৩২ 4+৪ ৮ ১৬+ ৫১৮ ১৮- ২৪৯৫ 

এবং উহাতে ৫টি জলের অণু অথাৎ ৫ * ১৮(- ৯০) ভাগ জল আছে । 

অতএব, সোদক কপার-সালফেটে জলের পরিমাণ 7 527 *& ১০০ স্৩৬০৭% 
২৪৯৫ 

অনুশীলন 

(১) হিমাটাইট আকরিকে আয়রণের অনুপাত কত? 
(২) বিশুদ্ধ ব্সাইটে আ্যালুমিনিয়াম ও দিনাবারে মারকারির অনুপাত নির্ণয় কর। 
(৩) জিপসাম ও আনহাইড্রাইট আকরিকে উপাদানগুলি শতকরা কত পরিমাণে আছে ? 
(৪) আযমোনিয়াম-সালফেটে ও আমোনিয়।ম-ন্ইট্রেটে উহাদের উপাদানগুলি কি পরিমাণে 

আছে? 
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(৫) পটাসিয়াম-ফেরোসায়ানাইডের (.+৮80%)3৪) উপাদান চারিটির শতকরা পরিমাণ 
বাহির কর। 

(৬) একশত গ্রাম আযামোনিয়াম-ক্লোরো-প্লাটিনেটে [(ট্ঢা+)০৮£015] কতটুকু প্লাটিনাম 
আছে? 

+,খ' : একশত গ্রাম আলামে [ চ,50*, 4150505)5, 2৫750] কতখানি আলুমিনিয়াম 

৮) চিনি 0০,,৮5,0,.) এবং শ্পিরিটের (57850) কার্ধনের শতকরা পরিমাণ কত 
হইবে? 

০) নিম্নলিখিত সোদক স্ষটিকগুলিতে জলের অংশ কত হইবে? 
(ক) লোডা, বি 2৪20০08, 10720 

খে) সোহাগা, ি৪53+0)+, 10750 
(গ) ফেরিক-ক্লোরাইড, 7০05, 60০0 

ঘে) ম্যাগনেপিয়।ম-সালফেট, 11250, 7750 

(১০) মার্বেল পাথরের ক্য।লসিয়ামটি চুণ হিসাবে নির্ণয় কর। 

(১১) আনহাইড়াইট আকরিকের (9,504) কত অংশ 905 হিসাবে পাওয়া সম্ভব ? 

+ (১২) ফেরাস-সালফেটের 07০50+) শতকরা কত অংশ [০50)5 হিসাবে পাওয়া যায়? 

*৩) আযমোনিয়াম-সালফেটে কি পরিমাণ আ মৌনিয়া আছে? 

ট. ক্যাওলিনে (45190)5,2570, 21350) সিলিকার শতকরা পরিমাণ কত ? 

(১৫) পটাসিয়াম-ক্লৌরেট ও সোডিয়।ম-ক্লোরেটের প্রতি পাউগ্ডের দাম একই । এই দুইটি 
পদার্থ পুথক উত্তপ্ত করিয়া অঞ্সিজেন প্রস্তুত করা৷ হইলে, অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যয়ের 
অনুপাত ক্কি হইবে? 

(১৬) এক গ্রাম একটি যৌগ হইতে *'২১৬৮ গ্রাম কপাব পাওয়া গেল। সেই যৌগের ভিতর 
0710এর শতকর! পবিমাণ কত? 

২। উপাদানসমূহের পরিমাণ হইতে যৌগিক পদার্থের স্থুল- 
সঙ্কেত নির্ণয়-_ 

কোন যৌগের উপাদানগুলি উহাতে ওজনের কি অন্থুপাতে আছে জানা 

থাকিলে যৌগ পদার্থটর স্থুল-সক্কেত অনায়াসেই বাহির কর! যায়। যেমন, মনে 
কর, একটি যৌগিক পদার্থ তিনটি উপাদান 4, 8 এবং ০ ছার! গঠিত । বিশ্লেষণ 
“শ্বীক্ষাদ্বার! উপাদানগুলি উহাতে ওজনের কি অনুপাতে সংযুক্ত আছে তাহা নির্ণয় 
ক ধায়। মনে কর; উহাদের ওজনের অহ্ছপাত-_ 

4৯213১0০৯25 5১2 

এই উপাদানগুলির পারমাণবিক গুরুত্ব যদি &, 7 এবং ৫ হয়, তাহ! 
৪৩ 
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গু 5 5 £ হইলে উক্ত যৌগপদার্থটিতে 4৯, ট এবং 0এর যথাক্রমে 2, 7 এবং 2 পরমাধু 

যুক্ত থাকিবে। অতএব, যৌগিক পদার্থটতে 4, ৪ এবং 0এর পরমাণুসংখ্যার 

অন্থপাত ৪: 7: €| ইহাদের মধ্যে যে রাশিটি সর্বাপেক্ষা ছোট, উহ দ্বারা ভাগ . 

করিলে অনগপাতটি সরলতর হইবে । ? সর্ববাপেক্ষা ছোটুঞ্হউিস্পদ সংখ্যার 

__ ফট: হয: ০. 

অনুপাত 201022102 

অতএব যৌগটির স্ুল-সন্কেত হইবে, £১ ০9 9০০ 
82 02 

এই পরমাগুসংখ্যাগুলি (৬০, 12 ইত্যাদি] প্রায়ই পূর্ণসংখ্যা হইবে, 
অথবা উহাদের ল, সা, গু বাহির করিয়া উহাদ্দিগকে পূর্ণসংখ্যায় পরিণত করিতে 
হইবে। কারণ, পরমাণু-সংখ্যা ভগ্নাংশ হইতে পারে না। যদি এই পরমাণু সংখ্যা! 

(5 ০ পূর্ণসংখ্যা হইতে অতিসামান্য কম বা বেশী হয় তাহা হইলে উহাদের 

আসন্ন পূর্ণসংখ্যা গ্রহণ করিতে হয়। 

অতএব, স্থুল-সন্কেত বাহির করার মোটামুটি নি্যিমটি এই £-যে ওজনে 
উপাদানগুলি সংযুক্ত থাকে, সেই ওজনগুলিকে উহাদের নিজ নিজ পারমাণবিক 
গুরুত্ব দ্বারা ভাগ করিয়া যৌগিক পদার্থটিতে উপাদাঁনগুলির পরমাণুস'খ্যার 

অন্থপাতটি প্রথমে বাহির করিতে হইবে। অতঃপর এই অন্তপাতটিকে উহাদের 
মধ্যে যে রাশিটি সর্বাপেক্ষা ছোট উহ্ দ্বারা ভাগ করিয়া সরলতর করিতে হইবে । 

এই অন্নুপাতাট সরল অস্থপাত হওয়া দরকার । এই অনুপাত গ্রহণ করার সময় 
যদি কোন রাশি পূর্ণসংখ্যার খুব কাছাকাছি হয্ন তবে আসন্ন পূর্ণসংখ্যাট গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহা ন! হইলে উহাদের ল, সা, গু, বাহির করিয়া! উহাকে সরল 
অন্থপাতে পরিণত করিতে হইবে। 

উপরোক্ত নির্ণয়ে উপদান-পরমাণুগুলি সংখ্যাহিসাবে যে অনুপাতে যুক্ত তাহাই 

জান! যায়। ইহা হইতে যৌগটির একটি অণুতে কয়টি পরমাণু বর্তঘান তাহা 
জান! সম্ভব নয়। চুতরাং যে সঙ্কেতটি বাহির করা যায়, তাহা স্ুল-সন্কেত 

(070101021 £0105819), আণবিক সঙ্কেত নহে । আণবিক সঙ্কেত (101608191 

£012812) জানিতে হইলে, আণবিক গুরুত্বও জানা থাকা দরকার । 
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কোনও পদার্থের উপাদানের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকর! অংশ হিসাবে প্রকাশ 

করা হয়। এই শতকর। হার ওজনের হিসাবে বা আয়তনের হিসাবে হইতে পারে। 

সাধারণতঃ কঠিন পদার্থের উপাদানগুলি ওজনের হিসাবে শতকরা অংশে 

কাশিত হয়। থা, মার্ধেল পাথরে শতকরা ৪* ভাগ ক্যালসিয়াম আছে। 
অর্থাৎ ১ র্বেল পাথরে ৪০ গ্রাম ক্যালসিয়াম বর্তমান । 

আবার, তরলমির্ডে বা দ্রবণের ভিতর কোন উপাদানের পরিমাণ প্রকাশ 
করিতে সচরাচর আয়তনের ১৭০ ভাগ মিশরে ওজনের কত পরিমাণ উপাদান 

আছে তাহাই উল্লিখিত হয়। যথা,_“শতকরা ৫ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইডের 

দ্রবণ” বলিলে ১০* ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে বুঝা 
যায়। “শতকরা ৩৩ ভাগ নাইড্রিক আযাসিড” বলিলে সাধারণতঃ ১০ ঘন- 
সে্টিমিটার আযমিভে ৩৩ গ্রাম নাইন্রিক আসিভ আছে ধর! হইবে । 

উদ্দাহরণ ১। চুণের ভিতর ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত 
স৫ :২। উহার স্থল-সঙ্কেত কি হইবে? [0৪৪০১ 0- ১৬] 

খুটি ওজনের অনুপাত, ০৪ :০-৫ £২ 
্ চা 5 ১:৫৪ ৮ | ১ ৬ , টপিরমাগ্মসংখ্যার অন্্পাতে, ০৪:০৪ :১৬-৮ : ৮ 

অতএব, চুণের স্থুল-সন্কেত, 0501 
উদ্দাহরণ ২। যার্ধেল-পাথর ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগ। 

ওজনের হিসাবে উপাদানগুলির অন্থুপাত--0৪ :0:0 7৫ :৬:১৫। 

মার্বেলের স্ুল-সংকেত নির্ণয় কর । [ 0৪-৪০১০0-১৬) 0-১২] 

ওজনের অনুপাতে £ | (2:09 :072 ৫: ৬:১৫ 

৮১০ ১২ 5 ৩ 

86-0358528 পরমাগু-সংখ্যার অস্থপাতে, ০৪:০0:০৪: : ঘি :3২ 

মদ ১৩: ১ 

অতএব, মার্বেলের স্ুুল-সন্কেত হইবে, 0৪0৪0 অথবা 0900৪ 1 

উঈ হরণ ৩। কাধন ও হাইডৌজেনের একটি যৌগের ভিতর কার্বনের 
পরিমাণ ৮৪% হইলে, পদার্থটির স্ুল-সন্কেত কি হইবে? [0১২] 

" পদার্থটিতে কার্বন -৮৪% ১, হাইড্রোজেন _ ১০০ - ৮৪ ১৬ % 

ওজনের অনুপাত ০ :77-৮৪ : ১৬ 
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পরমাণু-সংখ্যার অন্রপাত 0 লই : ১৯৭ : ১৬ 

পদার্থটির সুুল-সঙ্কেত।, ৪15 টিটি 1 

উদ্দাহরণ ৪। পটাসিয়াম-সালফেটে শতকরা ৪৪৮২ ভাগ পটাসিয়াম ও 
শতকরা ৩৬৭৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। উহার স্থুল-সক্কেত কি হইবে 2 ৩৯, 
১৩২, 0- ১৬] 

পটাপিয়াম-মালফেটে, পটাসিয়াম, সালফার ও অক্সিজেন আছে। 

পটাসিয়াষের পরিমাণ - ৪৪-৮২% অক্সিজেনের পরিমাণ ». ৩৬:৭৮%, 
সালফারের পরিমাণ »* ১০০ _ ৪৪৮২ -৩৬-৭৮ _ ১৮:৪% 

অতএব, ওজনের অনুপাতে, :9 :0 ৮» ৪৪৮২ : ১৮৪ : ৩৬:৭৮ 
৬ ও ৪]: টিটি ৪৪৮২ ঞ ক রর এ 

' পরমাধুসংখ্যার অন্গপাতে, চু :5:0 - ৩৪ :-৩হ 27৬ 
০ ১১৫ 2০৫৭ * ২২৯ 

ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট রাশি, ০৫৭1 অন্ুপাতাটি ০৫৭ ছারা ভাগ 
করিয়া, উহাকে সরলতর করা যাইতে পারে । 

১১৫ "৫৭ ২২৯ 25781028555 
“৫৭ "৫৭" "৫৭ 

»-. ০১ : ১:৪০৬ 

৪.০১ এবং ২০১ এই সংখ্যাগুলি প্রায় পূর্ণসংখ্যার সমান । সুতরাং উহার 
পরিবর্তে আসন্ন পূর্সংখ্য] ৪ এবং ২ ধরিয়া লইডে হইবে । অতএব, পটাসিয়াম- 
সালফেটের স্থুল-সন্কেত হইবে, [55051 

উদাহরণ ৫। সোডিয়াম-ফলফেট-লবণে 1 - ১৯'১৬%, হাইদ্রোজেন - 
১৬৬% এবং ফসফরাস »- ২৫৮৩% আছে। বাকী অংশটুকু অক্সিজেন । অনার 
সোডিয়াম-ফসফেটের স্থুল-সঙ্কেত বাহির কর। [৪ ২৩0 ₹ ১৬১ 
1১75 ৩১] 

সৌডিয়াম-ফসফেটে অক্সিজেনের পরিমাণ 
- ৯০০ -২৫৮৩-- ১৬৬- ১৯১৬ » ৫৩'৩৫% 

অতএব, ওজনের অন্থপাতে__ 

জি : ন্ :0:0 ০7 ১৯১৬ : ১৬৬: ২৫৮৩ ৫৩৩৫ 
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পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে, 
১৯৬৬ ১৬৬ ২৫৮৩ ৫৩৩৫ 

ও : নু: 20 25 ২৩ ৬ চট ৩১ * ১৬. 

_ ৭৮৩৩ : ১৬৬ 2৮৩৩ : ৩৩৩৪ 
: হহ্ঞু্ুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট রাশি, ৮৩৩। সমস্ত রাশিগুলিকে ইহার দ্বারা 

ভাগ করিলেদ্জটুপাংত৯ হইবে ২ 
৮৩৩ ১৬৬৩ ৮৩৩ ৩৩৩৪ 

[ঘ৪ : ত্র :%:09 7. হি £ ু ৮৩৩ ৮৩৩ ৮৩৩ ৩৩ 

-০১১১৯৪৯: ১: ৪০১ 

১৯৯ এবং ৪*০১ প্রায় পৃর্ণসংখ্যার সমান বলিয়া উহাদিগকে যথাক্রমে আসন 
পূর্ণসংখ্যা ২ এবং ৪ মনে করা যাইতে পারে । অর্থাৎ, পরমাঞ্ুসংখ্যার অন্ুপাত 
হইবে_-৪ কু ১726) ৮৬:২১:১৪ 

অতএব, সোডিয়াম-ফসফেটের স্ুল-সহ্কেত হইবে, বঞ্জন2০0+1 

উদাহরণ ৬। ক্লোরোফর্ম কাধন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের সংযোগে 

পন | উহাতে ক্লোরিণ ৮৯১২% এবং কার্বন ১০*০৪% আছে । ক্লোরোফর্মের 

1-ঘনত্ব _ ৫৯৭৫ হইলে, উহার আণবিক সঙ্কেত কি হইবে? 
ক্লোরোফর্মে 01 » ৮৯১২% 07 ১০ ০৪% 

অতএব, হাইড্রোজেনের পরিমাণ-_ 

[নয - ১১০০-৮৯-১২ - ১০০৪ 7 ০*৮৪%, 

ওজনের অনুপাতে, ০ : লু :091:7- ১০০৪ ১০৮৪ :৮৯'১২ 

অর্থাৎ পরমাথু সংখ্যার অনুপাতে, 

১০০৪ . ০৮৪ . ৮৯১২ 
ই 2108. ৬5. ভিত তত 

০ ৯৭ ৯ ৩৫৫ 

৮৩৭ 21৮৪8: ২৫৬ 

সর্বাপেক্ষা ছোট -৮৩৭ দ্বারা টা ৪ ভাগ করিয়া অন্গপাতটিকে সরলতর 

করিলে, 

রি ৮৩৭ ৮৪ ২৫১ 
"২, শি এজন 2 লু শু তিন 2 ইসিল ত এলি | ৮৩৭ "৮৩৭ "৮৩৭ 

স্ম ১০১৩৩৪ ১৩৮ ১:১১ :৩। 

অতএব, ক্লোরোফর্মের সুল-সন্কেত হইবে 07018 | উহার আণবিক সন্কেত 
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মনে কর, (07015), হ. একটি পূর্ণসংখ্যা। এই আণবিক সঙ্েত গ্রহণ করিলে 
উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, 

(০170715)2 লক ১২47৮ ১+ ৩০ ৮ ৩৫৫ 

৮ ১১০৯৫ 17। 

কিন্তু উহার বাম্প-ঘনত্ব, ৫৯৭৫ 

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব - ২ ৮৫৯৭৫ » ১১৯৫ 

১১৯৫ 12 7 ১১৯৫ "১. [7 ১ 

অর্থাৎ ক্লোরোফর্মের আণবিক সঙ্কেত, 00019 

উদ্বাহরণ ৭। পটাসিয়াম-ডাইক্রোমেটে পটাসিয়াম, ক্রোমিয়াম ও অক্সিজেন 
আছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় 7 » ২৬*৫৩% এবং 0 7 ৩৫'৩৭% থাকে । 
উহার স্থুল-সঙ্কেত কি? [ নল ৩৯, ০ নল ৫২0 -* ১৬] 

পটাসিয়াম-ডাইক্রোমেটে অক্সিজেনের পরিমাণ 
ল ১০০-২৬*৫৩--৩৫'৩৭ _ ৩৮১০% 

অতএব ওজনের অনুপাতে, ৃ 
[বং : 01:00 5 ২৬৫৩ : ৩৫৩৭ : ৩৮১৩ 

এবং পরমাণু সংখ্যার অন্থপাতে, 

1:0০: :0 7 ০58 
৩৯ "' ৫২ ১৬ 

্ল ৬৮ ১৬৮ ১২৩৮১ 

_ ৬৮ ১৬৮ ২৩৮১ 
৬৮ ৬৮ ৬৮ 

অতএব, পটাসিয়াম-ডাইক্রোমেটের স্থুল-সঙ্কেত, 0:0৪.5 1 কিন্তু পরমাণু 
সংখ্যা ভগ্নাংশ হইতে পারে না, স্থৃতরাং পৃর্ণসংখ্যার অনুপাতে উহার স্ুল-সন্কেত 
অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে, [5079021 

উদ্দবাহুরণ ৮ | চিনিতে কার্ধন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। উহার 
কাবন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ, ০7 ৪২+১১% চা » ৬৪৩%। চিনির স্ুল- 
সঙ্কেত কি হইবে? [1075 ১২১০ - ১৬] 

অক্সিজেনের পরিমাণ - ১০*- ৪২'১১-৬'৪৩ - ৫১*৪৬% 

অতএব ওজনের অনুপাতে, 
০০:17:00 ০25 ৪২১১ : ৬৪৩ : ৫১৪৬ 

2০ ১:১১:৩৬৫। 
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পরমাণু-সংখ্যার অনুপাতে 
১02 ৪২১১, ৬৪৩ . ৫১৪৬ 

5725 এ 

সু ৩৫০১ : ৬৪৩ : ৩২১৬ 

' " পর্ধ্বাপেক্ষা ছোট ৩২১৬ দ্বারা ভাগ করিলে অন্পাতটি হইবে 
০: ১ 5 ৩৫০১ , ৬৪৩. ৩২১৬ 

৩২১৬ ' ৩২১৬ ৩ ৩:২১৬ 

*.৮ ১০৯ £ ২০ £ ১০ 

পূর্ণসংখ্যার অন্গপাতে প্রকাশ করিতে ইহাকে অন্ততঃ ১১ দ্বারা গুণ করা 
প্রয়োজন, তাহা হইলে 

0: 7:00 2 ১১৯৯ ১২২ : ১১ 

_ ১২ :২২:১১ (আসন্ন পূর্ণনংখ্যাতে ধরিয়। ) 

চিনির স্থুল-সক্ষেত হইবে, 05517152053 1 

উদ্দাহরণ ৯। সোডিয়াম থায়োসালফেটের সোদক স্ফা্টকে সোডিয়াম 

”৫৫%, সালফার ২৫৮১% এবং জল ৩৬'২৯% থাকে । স্ষটিকের জল দূরীভূত 

কর] হইলে অনার স্কটিকে অক্সিজেনের পরিমাণ, ১৯'৩৫০%। উহার স্ুল-সক্কেত 
কি? [5 - ৩২১ ট্বরর - ২৩, 17150 »₹ ১৮১0 - ১৬] 

দ্রেখা যাইতেছে, সোডিয়াম থায়ে[সালফেটে, 

2» ১৮৫৫৭, 

০ ₹ ২৫৮১% 

€) শন ১৯৩৫% 

[7509 ল ৩৬২৯% 

১০৩৩ ০%, 

অতএব সংখ্যাঁহিসাবে উহাদের অন্রপাত 

লি ও ১0 : [ন50 রঃ 2 ২৫৮১ , ১৯ ৩৫ ৩৬২৯ 
স্পা শা পাশ | আপি সপ ৬ ও এ 

২৩ ৩২ : ১৬ 7: ১৮ 

০5৮০৬ 2৮০৬ : ১২০৯ * ২০৬৫ 

৮০৬ ৮৩৬ ১২০৪ *২*০৬৫ 

৮৩৩৬ "৮৮০৬ 2৮০৬ ৮০৬ 
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যেহেতু পরমাণুর সংখ্য। ভগ্নাংশ হওয়! সম্ভব নয়, হৃতরাং ২ দ্বার! গুণ করিয়া 
পূর্সংখ্যায় পরিণত করিলে, 

| 89:5১:০9 :720 7৮ ২:১২ :৩:৫ 

অর্থাৎ সোডিয়াম থায়োসালফেটের স্থুল-সঙ্কেত হইবে, ৪১3505, 57501 ৮ 

উদ্বাহরণ ১০। মারকিউরাস ক্লোরাইডে মারকারিরু৫9885%5-১২% | 
উহার আগবিক গুরুত্ব, ৪৭১। মাঁরকিউরাস ক্লোরাইডের আণবিক সঙ্কেত কি 
হইবে? [নি ০ ২০০১0 7 ৩৫৫] 

মারকিউরাস ক্লোরাইডে, ঢ€ » ৮৪-৯২% 

অক্সিজেনের পরিমাণ, 01 _5 ১০০ -৮৪'৯২ _ ১৫*০৮% 

উহাদের পরমাণু সংখ্যার অনুপাত, 

175 :01 7 ২ | ০ "৪২৫ :৪২৫ 

৮০১১১ 

মারকিউরাস ক্লোরাইডের স্থুল-সন্কেত 0] 

মনে কর, উহার আণবিক সন্ষেত (1601) 
[: একটি পূর্ণসংখ্যা হইতে হইবে ] 

(501)-এর আণবিক গুরুত্ব ₹ 2১২০০ 417১ ৩৫'৫ 

অর্থাৎ ২৩৫৫ ৮: - ৪৭১ এ, 07২ 

অতএব, মারকিউরাস ক্লোরাইডের আণবিক সন্কেত হইবে, 50121 

উদ্দাহুরণ ১১। একটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ কারন ও হাইড্রোজেন দ্বারা 
গঠিত। উহার বাম্প-ঘনত্ব ২৭ এবং উহাতে শতকরা ওজনের ৮৮৮৮ ভাগ কার্ধন 
আছে। উহার আণবিক সঙ্কেত নির্দেশ কর। 

যৌগিক পদার্ঘটিতে কার্ধনের পরিমাণ, 0 » ৮৮৮৮% 

., উহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ৯ ১০০ -৮৮৮৮ »- ১১-১২% 

স্থতরাং উহাতে মৌল দুইটির পরমাঁণুসংখ্যার অন্কুপাত হইবে £-- 
৮৮৮৮ ১১১২ 

৪০০ 5 

7" ৭৪০৭ : ১১৯১৭ 
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৭৪০৭ , ১১১২ স' 885৭ : 85:27 [ ছোট সংখ্যাটির দ্বার! ভাগ করিয়া ] 

বে ২ :৩ বে রঙ 

*আ এ পদদার্থটির স্থুল-সন্কেত হইবে, 0ঞন্ও | 

উহার আণবিক সংকেত, (09775) ( একটি পূর্ণসংখ্যা ) 
আর উহার আণবিক গুরুত্ব ৮. ২৮ ১২+ ৩৪ ৮ ১। 

কিন্তু উহার বাম্প-ঘনত্ব ২৭, 

ক্তরাং আণবিক গুরুত্ব » ২ * ২৭ 

"১ ২2১১২71৩০৮১ 7৫৪ 

অথবা, ২৭ _ ৫৪, 

ল্ ৫৪ । 

+৯৮ 255৯ 

*, উহার আণবিক সন্কেত, (0277১)2 অর্থাৎ 0 

উদাহরণ ১২। একটি লৌহের অক্লাইভ আকরিকে 7০ » ৪২% কিন্তু 
আকরিকটিতে ৪২% আবঙ্জনা মিশ্রিত আছে। আকরিকটিতে লৌহের যে 

'্বীগিক পদার্থ আছে তাহার সন্কেত কি হইবে? (৫ » ৫৬, 0 » ১৬) 
আবঞ্জনা বাদ দিলে, আকরিকের লৌহজাত পদার্থের পরিমাণ 

১০০ -৪২ লু ৫৮% 

অতএব, অক্সিজেনের পরিমাণ » ৫৮-৪২ ল ১৬% 

*, ওজনের অনুপাতে, 176 : 090 ল ৪২ : ১৬ 

রর রি ১৬ , পরমাণু সংখ্যার অনুপাতে, [৩ : 0 রর ৬ 

৮৬ 
সু -. ১১০৩: ৪ 

৪ 

অতএব, আকরিকের লৌহ-অক্মাইভটির স্থুল-স্কেত, 75৪0 

অনুশীলন 
(১) পটাসিয়াম ক্লোরেটে উহার উপাদানগুলি নিয়লিখিত ওজনের অনুপাতে থাকিলে উহার 

ক্ন্র-সঙ্ধেত কি হইবে? 7:01:0 72০১ :০.৯১: ১২৩ 

এ (৮.7 ৩৯) 017 ৩৫:৫7 09০১৬) 

(২) সোভিয়াম হাইড্রোজেন পাঁলফেটের উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত £-- বৈ: লু: ও 
0-০১:৯২ ; ০০৮৩ ; ২৬৭: &"৩৩ , উহার স্থল-সন্কেত বাহির কর। 

[৪.- ২৩, ০০ ৩২, €0-5 ১৬] 
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(৩) জিস্ক সালফাইডে সালফারের ওজনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ হইলে উহার স্ুল-সন্কেত 
কি হইবে? [2075৬৫) 5০ ৩২] 

(৪) একটি লেড অল্সাইডে দেখা গেল লেডের পরিমাণ ৯০৬৬%। অল্সাইডটির স্থুল-সঙ্কেত 
নির্ণয় কর [০১-২*৭'২, 0- ১৬] 

(£) ম্যাগনেসিয়।ম কার্বনেটে ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন আছে। উহাতে ম্যাগনেসিয়াম 
ও কার্ধনের পরিমাণ, 1£-২৮৫৭%, (০০৮১৪২৮%। ম্যাগনেসিয়াম ওওিিডুল-সহেত 
বাহির কর। 

[ ১2-২৪, ০-১২, 0-১৬] 

৬) কারন, অক্সিজেন ও ক্লোরিণ সংযোগে উৎপন্ন একটি পদার্থে 0-১৬১৬% এবং 
০-০১২*১২% আছে, উহার স্ুল-সঙ্গেত কি হইবে? [0-১২, 0৯১৬, 01-৩৫"৫ ] 

(৭) সোডিয়াম, বোরণ ও অক্সিজেনের দ্বাব! গঠিত একটি যৌগিকপদার্থে ৪. ২২৮৬% এবং 
7-২১'৪২% আছে। উহাব স্থুল-সম্কেত কি হইবে? 

[ ০-২৩, [3০০১০৮১0৯১৬ ] 

(৮) সিলিসিক আনিডে সিলিকন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত আছে। সিলিকন ও 
অঞ্সিজেনের ওজনের পরিমাণ, 51- ৩৫৯%, এবং 0-,৬১৫৪% । সিলিসিক আ।সিডের স্ুল- 

সক্ষেত বাহিব কর। [ ৭$-২৮, 0১৬] 

(৯) জিঙ্ক ফসফেটে 21)- ৫০'৬৫%, ৮০ ১৬১০% এবং অবশিষ্ট অক্সিজেন থাকে । উহার 

স্থল-সংকেত কি হইবে? [27-৬৫, ১৩১, 0০১৬] 

(১*) সোডিয়াম আয়োডেট যৌগটিতে ১১৬৫৭, [শর ৬৪'১৪% এবং ০-২৪'২১% 

আছে। উহার স্তুল-সঙ্কেত বাহিব কর। [০-২৩, 1-১২৭, 0০১৬] 

(১১) কার্ধন ও নাইট্রোজেন দ্বাবা। গঠিত সায়নৌজেন গ্যাসে শতকরা ৪৬১৫ ভাগ কার্বন থাকে । 
সায়নোজেনের বাম্প-ঘনত্ব ২৬ হইলে, উহার আণবিক সঙ্কেত কি হবে? [0০-১২, টব ₹১৪] 

(১২) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে গঠিত একটি কোহলে ৩৮৭১% ভাগ কাবন 
এবং ৫১৬১% ভাগ অক্সিজেন আছে। উহা'র বা্প-ঘনত্ব ৩১। কোহলটির মাণবিক সঙ্কেত কি? 

[ ০-১২, ০৯১৬] 

€১৩) কার্বন, হাইডৌজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত একটি যোৌগের উপাদানগুলির ওজনেব 
পরিমাণ, 07 ৫৪"৫৪%, ]ন -৯-০৯%, 0- ৩৬*৩৭%। 

পদাথটির আণবিক গুরুত্ব ১৩২1 উহার আশবিক সঙ্কেত বাহির কর। 

(১৪) আসেটিক আসিডে ৫৩"৩৩% অক্সিজেন এবং ৪০"*% কার্ধন আছে। বাকীটুকু 
হাইড্রোজেন ৷ উহার আণবিক গুরুত্ব ৬*। আসেটিক আসিডের আণবিক সঙ্কেত কি? 

(১৫) গ্ভাপখেলিনের ভিতব ৯৩"৭৫% ভাগ কার্বন আছে। বাঁকীটুকু হাইড্রোজেন । উহার 
বাম্প-ঘনত্ব ৬৪1 স্তাপখেলিনের আণবিক সঙ্কেত কি হইবে ? 

(১৬) কিউপ্রাস ক্লোরাইডের আণবিক গুরুত্ব ১৯৭1 উহাতে কপারের অংশ ৬৩"৯৬০%। 

উহার আণবিক সন্কেত কি? [ ০৮-৬৩, 00-৩৫"৫ ] 
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(১৭) অনার ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত 1£50+1 উহার মোদক শ্কটিকে ৫১"২২% 

জল আছে। সোদৰ ম্য।গনেসিয়াম সালফেটের সন্কেত কি হইবে? 
[ 71£-২৪, ১-৩২, 0১৬ ] 

(১৮) আলাম 5504 এবং14১15 (50+)5 এর যুত-যৌগিক। উহীর ক্কটিকে ৪৫'৭% 
«৫ গলি বর্তমান ।” আলামের শ্ষটিকের সন্ষেত নির্ণয় কর। 

»[0০-৩৯, ১০৩২, 0 ১৬, 1২৭] 

(১৯) ১২৪৫ গ্রাম কপার সালফেটের মোদক স্টিক উত্তপ্ত করিয়া জল দূরীভূত করিলে ০'৭৯৫ 

গ্রাম অনার্্র 0450৭ পাওয়া যায়। সোদক কপার সালফেটের অণুতে কয়টি জলের অণু সংশ্লিষ্ট 
থাকে? [ ০৮.-,৬৩, 5-৩২১ 07১৬ ] 

(২*) ক্যালপিয়াম ক্লোরাইডের সোদক স্টিক উত্তপ্ত করিলে উহার প্রতি গ্রাম হইতে *'৪৯৩ 

গ্রাম জল উড়িয়া যায়। সৌদক ক্যালসিয়াম ক্লৌরাইডের সঙ্কেত লিখ। 
[ 029-৪8০) 0০1,৩৫৫, 0-১৬] 

(২১) লৌহের ছইটি সোদক ক্লোরাইডের উপাদানগুলিব অনুপাত নিষ়ে দেওয়া হইল £__ 

(ক) চ6-২৮১৪%; 01-৩৫৬৮%) [7507 ৩৬১৮৭ 

(খ) 1০০০২০৭৪০9০, €17-5 ৩৯৩৭০ 2 [750)- ৩৯৮৯৩ 

উহাদের সঙ্কেত নিদ্ধীরণ কর। 
[ 56-৫৬, (15৩৫৫, 007১৬ ] 

(২২) দিলভার ক্লোরাইড ও আ্যামোনিয়ার একটি যুত-যৌগিকে, আমোনিয়া-. ১৫'০৮৮% 
সিলভাব-৬৩'৯০% এবং ক্লোরিণ-২১'০১২৭, আছে। উহাব সংকেত কি? 

| 27১০৮, 015 ৩৫৫, ১৪] 

(২৩) সোড়ার শ্কটিকে জলীয় অংশ শতকরা ১৪'৫২ ভাগ এবং মোট অক্সিজেন ও কাধনের অংশ 
যথাক্রমে 0- ৫১৬১% এবং" ০7৯৬৮ । সোদক সোড।র সঙ্কেত নির্ণয় কর। [ব৪-২৩, 

(12১২, 0০১৬ ] 

(২৪) ক্যানিটেবাইট নামক টিনের আকরিকে মাত্র ৮০ টিন-জাত অক্সাইড আছে, ২৫ গ্রীম 
'আকরিক হইতে ১৫৭৬ গ্রাম টিন পাওয়| যায়। টিন-অক্স।ইডের স্ুল-সক্কেত কি হইবে? 

[ 570-১১৮ | 

(২৫) 'একটি যৌগিকের উপাদ্ানসমুহের পরিমাণ ঃ 
5 ৮৩৯9, 70-২৪৮০%, 0)- ৫৮৫২9 

উহার স্থুল-সন্কেত বাহির কর। 

(২৬) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অজ্িজেন দ্বার! গঠিত একাটি যৌগপদার্থে ০-৪*% এবং 
হাইড়োজেন-৬'৬৭% আছে। . ইহার আণবিক গুরুত্ব ১৮*। পদার্থ টির আপবিক সন্কেত নির্ণয় 
ক্র। (কলিকাতা ) 

' (২৭) একটি দোদক শ্ষটিক অনার করিলে উহার ওজন শতকর!1 ৪৫"৬ ভাগ কমিয়৷ যায়। 

'অনার্ শ্ষটিকের বিশ্লেষণে দেখা যায়, উহাতে 4১1 ১০৫%১ 7৮ ১৫'১%, 9.২৪*৮% এবং 

0-8৯'৬% আছে। সোদক ও অনার পদার্থটির স্ুল-সন্কেত কি হইবে? ( এলাহাবাদ ১ 
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(২৮) সালফার, ক্লোরিণ ও অক্সিজেনে গঠিত একটি যৌগপদার্থে ১.২৩-৭৬% এবং 
€51-&২-৫৪% আছে। পদার্থটির বাষ্প-ঘনত্ব ৮৬৮1 উহার আণবিক সন্কেত বাহির কর। 

(বোম্বাই ) 

(২৯) সিলিকন ক্লৌরাইডে ১৬৪৭ শতাংশ সিলিকন আছে। উহার বাম্প-ঘনত্ব ৮৫। 
সিলিকনের পারমাণবিক গুকন্ব কত? 

(৩*) একটি দ্বিযৌগিক লবণের বিশ্লেষণে দেখা! গেল, 7-১৭'৮, [২1- ১৩টি, -- ৪5 
এবং 77০0-৮২৪"৭ শতাংশ আছে। লবণটির সংকেত কি হইবে? [-৩৯, টি £-৫৮৭ ] 

(৩১) ১২৫৮ শ্রাম মোদক আনলুমিনিয়াম সালফেট লবণ অনার্র করিলে ৬১২ গ্রাম জল 
উদ্বায়িত হইয়া গেল। ১২৯৫ গ্রাম স্কটিক অতিরিক্ত 39015এর সহিত বিক্রিয়ার ফলে ১৩৬ গ্রাম 
3250 দেয়। সোদক আ্যলুমিনিয়াম সালফেটের সংকেত কি হইবে ? 

[ 1327 ১৩৭৪, 4১1-২৬৯ ] এ 

(৩২) একটি জৈব-যৌগে ০, চু, 0 এবং বি আছে। অতিরিক্ত 00এর সহিত উত্তপ্ত 
করার ফলে উহার "৩ গ্রাম হইতে **১৮ গ্রাম জল, ৭২২ গ্রাম 005 এবং ১১২ ঘন সেটটি, 

নাইট্রোজেন গাস (প্রমাণ অবস্থায় ) পাওয়া গেল। যৌগটির সংকেত কি? 

(৩৩) একটি দ্বিক্ষারী জৈবায়ে কার্বন ৪০৬৮ এবং হাইড্রোজেন ৫০৮ শতাংশ আছে। এই 
অন্ের *'৩৩২ গ্রাম সিলভার-লবণ হইতে **২১৮ গ্রাম সিলভার পাওয়। সম্ভব । অয্লটির সংকেত 

কি হইবে? 

(৩৪) একটি দ্বিযৌগিক-সালফেটের বিশ্লেষণে-_ 
ঢ6-০১১*৫৮৭১১ 50+7 ৩৯৮২ 

বা, ৩৭৬৭ এবং 50078৪৪৮৪০১ 

পাওয়। গেল। উহার আণবিক গুরুত্ব ৯৬৪১৪ | উহার সন্কেত কি হইবে? 

(৩৫) একাট ফেলম্পারের বিশ্রেষণে_- 
51005 41500৭ [709005 [50 20 020 1620 

৬৮৪৫০ ১৮৭১০ ০২৭০০ ০"৬৫০০ ১১২৪০ **৫৭০০ ০'১৮9১ » ১০০*০০ পাওয়া যায় । 

উহার স্ুল-সঙ্কেত নির্ণয় কব। 

৩। বিক্রিয়ক-পদার্থ অথবা উৎপন্ন-পদার্থের ওজন নির্ঘারণ-- 
কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তনে কতখানি পদার্থ প্রয়োজন, অথবা নির্দিষ্ট 

পরিমাণ বিক্রিয়ক হইতে কি পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হয় উহা সমীকরণ সাহায্যে 

সহজেই বাহির করা যায়। যেমন) ম্যাগনেসিয়ামকে পোড়াইলে ম্যাগনেসিয়াম 
অক্সাইড পাওয়] যায়। 

26+02 » 21450 
২১২৪ ৩২ ২১৪৩ 

অর্থাৎ ওজনের হিসাবে, ৪৮ ভাগ ম্যাগনেসিয়ামের জারণে ৩২ ভাগ অক্সিজেন 
প্রয়োজন এবং উহা হইতে ৮* ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়) সুতরাং 

(কি 
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বল! যাইতে পারে, ৪৮ গ্রাম য্যাগনেসিয়াম হইতে ৮* গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অল্লাইভ 
পাওয়া যায়। . অথবা, ৮* সের ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রস্তত করিতে ৪৮ সের 
ম্যাগনেসিয়ান ধাতু,পোড়ান দরকার 

'" , সমীকরণ হইতে এইভাবে বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরম্পরের ওজনের 
সম্প* সগযায | 

উদ্দাহরণ। (১) ৫ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে কতখানি পটাসিয়াম ক্লোরেট 
প্রয়োজন? 

2101098 _ 270014+ 305 

২ (৩৯+৩৫'৫ +৪৮) ৩৮ ৩২ 

২৪৫ -৬৪ 

অর্থাৎ, ৬৪ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ২৪৫ গ্রাম ছ0105 প্রয়োজন । 

৫ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুতিতে - গ্রাম 

- ১৯১ 1০105 প্রয়োজন । 

* (২) এক সের ফেরাস সালফেট হইতে কতখানি ফেরিক অক্সাইড পাওয়া 
| পন? [176-৫৬১ ১-৩২] 

2178504 -17620৪ + 505 + 508 

216১0) -২ ৮ [ ৫৬+ ৩২ +৬৪ ]- ৩০৪ 

[62098 2 ২৮ ৫৬+৩ ৮ ১৬ ১৬০ 

অর্থাৎ, ৩০৪ সের ফেরাস সালফেট হইতে ১৬০ সের 76505 পাওয়া যায়। 

১ সের ফেরাস সালফেট হইতে ১১: সের - **৫২৬ সের ০5০০ পাওয়া 

যায়। 

(৩) ছুই পাউও্ড লেড-মনোক্সাইড প্রস্তুত করিতে কতখানি লেভ-ধাতু প্রয়োজন 
হইবে ? [1১7১-২০৮] 

2700+008 “৮ 21009 
২৮২০৮-৪১৬ ২(২০৮+ ১৬) ৪৪৮ 

অর্থাৎ, ৪৪৮ পাউগ্ড লেড-মনোক্লাইডের জন্য ৪১৬ পাউগ্ু লেড প্রয্োজন 

৪১৬৮২ 
৪৪৮ 

স ১৮৬ পাউগ 

২৬৮ 



৭৩৪ মাধ্যমিক রমায়ন বিজ্ঞান 

(৪) এক কিলোগ্রাম ভলোমাইট আকরিক উত্তপ্ত করিলে ওজনের কি পরিমাণ 

হ্বাস হইবে? [09-৪০১ 216২৪] 
(০৪009572005 ৮» 0০809 + 8120 + 2002 

১০০ +৮৪-১৮৪ (৫৬4৪০) ৯৬ 

কার্বন- ডাই-অক্সাইড গ্যাস অবস্থায় উড়িয়া যাওয়ার ফলে ওজদুন হাস 

হইবে। | 
অর্থাৎ ১৮৪ গ্রাম ডলোমাইট বিযোজিত হইলে ৯৬ গ্রাম অক্সাইড থাকিবে। 

১০০০ গ্রাম ডলোমাইট বিযোজিত হইলে ২১১৯১০০ গ্রাম ৮ ৫২১৭৭ 

গ্রাম অক্মাইড থাকিবে। 

ওজনের হ্রাস ১০০০ -৫২১৭- ৪৭৮৩ গ্রাম । 

(৫) একটি ম্যাগনেটাইট আকরিকে শতকরা ৬০ ভাগ ফেরাসো-ফেরিক 
অক্সাইড আছে। এই আকরিকের পাচ শত মণ হইতে কতটা লৌহ পাওয়' 
যাইতে পারে? [ঘা ৫৬] 

7০50) + 40 317০4+400) 
২৩২ ১৬৮ 

৫০০ মণ আকরিকে বস্ততঃ আয়রণ অক্সাইডের পরিমাণ টি ০ 
১০০ 

স ৩০০ ম্ণ। 
দেখ। যাইতেছে, ২৩২ মণ অল্াইভ হইতে ১৬৮ মণ লৌহ পাওয়া সম্ভব । 

", ৩০০ মণ্ অক্সাইড হইতে ১৯৮৮৩০০ মণ লৌহ পাওয়! ঘায় 

- ২১৭২ মণ। 

(৬) ৫৯৫ গ্রাম পটাসিয়াম ক্রোমাইভ হইতে সম্পূর্ণ ত্রোমিন নিফাশিত করিয়া 
লইতে কতটা ম্যাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইভ প্রয়োজন? [৮৩৯১ 0 ৫৫ 
[31725 ৮০ ] 

211311+ 3179094 + 81005 ল 11,১00 + 27750 + 27209 + 318 

২১১১৯ ৮৭ 

অর্থাৎ ২৩৮ গ্রাম পটাসিয়াম ব্রোমাইডের সহিত ৮৭ গ্রাম 14105 বিক্রিয়া 

করে। 
৮৭ ৮৫৯৫ 

৫৯৫ ৩11 ড৪৬৪৪৬ সস ইভ গ্রাম. 

২১৭৫ গ্রাম । 
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(৭) এক মণ লৌহচুরের উপর দিয়া ষ্টাম পরিচালিত করিলে উৎপর আয়রণ- 
অক্সাইভ কতখানি পাওয়া যাইবে? [ চা০-০৮৫৬] 

36+4050 7 ড০৪০0,+4ন5 
১৬৮ ২৩২ 

৪০১৬৮ মণ লৌহ হইতে ২৩২ মণ আয়রণ অক্সাইড পাওয়া যায়, 
৩২ ১ মণ..****১১১০০০, এ মণ 

স্ ১৩৮ মণ । 

(৮) চিলির নাইট্রেটে শতকরা ৯২ ভাগ ৪05 থাকে । গা সালফিউরিক 

আযাসিডে শতকরা ৯৬ ভাগ আসিড আছে। ২০ পাউও নাইট্রিক আযসিভ 
প্রস্তুত করিতে কি পরিম|ণে উক্ত নাইট্রেট ও সালফিউরিক আসিড লইতে 

হইবে? [জজ ৮ ২৩, ₹ ১৪১9 - ৩২] 
2০৯ +17590, » টি&১5০,+ 2010, 
২১৮৫ ৯৮ ২৮৬৩ 

[+ অর্থাং, ১২৬ পাউগ নাইট্রক আাসিডের জন্য ১৭০ পাউণ্ড িঞা০২ এবং 
1. পাউগু 17550 + প্রয়োজন । 

২০ পাউগ্ড নাইন্রিক আযাসিভের জন্ত ১:$- পাউও ৪০৪ এবং 

শহ২ পাউওড 17550: প্রয়োজন । কিন্তু ৯২ পাউপ্ত [বঞাব02 ১০০ পাউণ্ড 

জহি হইতে পাওয়া যায়। 

১৭০ * ২০ পাউও্ড বহ্াখ০: ১০০৯ ১৭০৯২০. পাউও চিলি-নাইটরে ২ পাউওড ৪05 ২৬৯২ -- পাউগ চিলি-নাইট্রেট 

হইতে পাওয়া যায়। 

 ২৯'৩ পাউগু চিলি-নাইট্রেট। 

এবং, ৯৬ পাউগ্ড 35504 ১০০ পাঁউণড আ্যাসিভ হইতে পাওয়া যায় 
৯৮ & ২০ ১০০ 8 
১২ - পাউওড 77505 ১৬ * -2হভ- পাউগ আযাসিভ হইতে 

প। ম্বাযায়। 
সু ১৬২ পাউও আযস্ড। 

(৯) ২৫ কিলোগ্রাম ক্যালসিয়াম কারধনেট হইতে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইভ 
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গ্যাসকে 7:01 হইতে উদ্ভুত 0[নএর ভিতর পরিচালিত করিয়া [,00, 
প্রস্তুত করিতে হইলে কি পরিমাণ 701 প্রয়োজন হইবে? 

[ ০%- ৪০১ 07. ১২ 1-৩৯, 0] 7 ৩৫৫] 

০৪0০৪ 7 0৪0 + 002 

১০৩ ৪8৪ টা র ও 

অর্থাৎ ১০০ কিলোগ্রাম 0৪00৪ হইতে ৪৪ কিলোগ্রাম 005 পাওয়া যায় 

২৫ কিলোগ্রাম 05005 হইতে ৪০৮২৫» ১১ কিলোগ্রাম 005 
পাওয়] যায়। | 

আবার, 005+210লূ-7500,+লু,0 
8৪8 ১৫৩৬ 

অর্থাৎ 9৪ কিলোগ্রাম 0095 গ্যামকে কার্বনেটে পরিণত করিতে ১১২ 
কিলোগ্রাম 077 দরকার । 

১১ কিলোগ্রাম 00১ কার্ধনেটে পরিণত করিতে টি টি 

- ২৮ কিলোগ্রাম [013 প্রয়োজন । 

কিন্তু 2701+ 08(077)8- 08015+207 
২১৭৪৫ ২১৫৬ 

অথাৎ ১১২ কিলোগ্রাম পটাসের জন্য ১৪৯ কিলোগ্রাম হণ প্রয়োজন 

ব্রন াহাট্রাদ্র্রা রানার ১৪৯ ১ ২৮ 
১১২ 

-৩৭'২৫ কিলোগ্রাম 70 প্রয়োজন । 

(১০) একটি আয়রণ পাইরাইটিস আকরিকে শতকর| ৪৮ ভাগ সালফার 
আছে। ৬* মণ পাইরাইটিসের সালফারকে সম্পূর্ণরূপে সালফিউরিক আযাসিভে 
পরিণত করিয়া উহাতে আযালুমিনিয়াম অঝ্মাইভ দ্রবীভূত করিয়া /১15(30,)১এ 
পরিণত করা হইল। কত পরিমাণ বক্মাইট ইহাতে প্রয়োজন হইবে? বক্সাইটে 
শতকরা ৬* ভাগ 4১15095 থাকে । 

| £1- ২৭১ ১- ৩২১ 77০৫৬ ] 

১০০ মণ পাইরাইটিসে ৪৮ মণ সালফার থাকে 

৬০ মণ পাইরাইটিসে নদ ৯১ মণ সালফার থাকে । 

»« ২৮৮ মণ সালফার থাকে । 
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২১৮৩২ ১৯৮ 

অর্থাৎ ৩২ মণ সালফার হইতে ৯৮ ম্ণ সালফিউরিক আাসিভ পাওয়া যাইবে । 

২৮৮ মণ সালফার হইতে ৯৮২৮৮ মণ সালফিউরিক আসি পাওয়। 

যাইবে । 
৮৮২ মণ। 

ঠা ১১০, +41,05 ৮ 15090, +37,0 
৩১৮৯৮ ১০৫ 

২৯৪ মণ [ন৪50,এর বিক্রিয়াতে ১০৫ মণ 41505 প্রয়োজন । 

৮৮২ ম্ণ *550:এর বিক্রিয়াতে ইসস 

- ৩১৫ মণ 41203 প্রয়োজন । 

কিন্তু ৬০ মণ আযালুমিনা ১০০ ম্ণ বল্সাইট হইতে পাওয়া যায়। 
১০০ ২১০ 

৩১৫ মণ আযালুমিন। --- মণ বক্সাইট _ ৫২৫ মণ বজ্মাইট 

হইতে পাওয়া য়ায়। 
অর্থাৎ উক্ত বিক্রিয়া সম্পাদনে ৫২৫ মণ বজ্মাইট আকরিক প্রয়েেজন হইবে। 

(১১) সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড্ডিং-বিশ্লেষণে ক্লোরিণ উৎপন্ন কর হইল । 

ক্যালসিয়াম কাবনেট হইতে উদ্ভৃত চুণের ভ্রবণে উহ1 শোষণ করাইয়। ক্যালসিয়াম 
ক্লোরেট প্রস্তত করা হইল। ৮২৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তত করিতে 

কতট] সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত করা প্রয়োজন হইবে? 
[ 0972 ৪০১ 017 ৩৫৫, & - ২৩] 

60৪60) +601, ৮ 50015 + 050010৯),+ 67750 
৬৩৮৭১ ২০৭ 

অর্থাৎ ২০৭ গ্রাম 0৪01035)5 প্রস্তুতিতে ৪২৬ গ্রাম 015 প্রয়োজন । 

৮২৮ গ্রাম 0(0105)5 প্রন্ততিতে ২২৯৯৮২৮ গ্রাম 019 » ১৭০৪ 

গ্রাম 019 প্রয়োজন । 

2201» 2124 0০12 

১৫৮৫ ৭৬ 

৪৭ 
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অর্থাৎ ৭১ গ্রাম 05 প্রস্তুতিতে ১১৭ গ্রাম [৪01 গ্রয়োজন। 

১৭০৪ গ্রাম 01, প্রস্তিতে - ১12 3৬: - গ্রাম ৪0 ০ ২৮০৮ গ্রাম 

৪01 প্রয়োজন । 

৮২৭ গ্রাম 08(0105)৪ প্রস্তুত করিতে ২৮০৮ গ্রাম ৪৫ ভিক্লেষিত 

কর! দরকার হইবে । 
(১২) একটি মার্বেল পাথরে কিছু সিলিকা মিআিত ছিল। এক গ্রাম পাথরের 

সহিত ২ গ্রাম সালফিউরিক আ্যাসিভ মিশ্রিত করিয়া দেখা গেল বিক্রিয়া-শেষে 
১০৫ গ্রাম আযাসিড অপরিবত্তিত রহিয়! গিয়াছে । মার্ষেল পাথরে 08005এর 

পরিমাণ কত ছিল? এক গ্রাম পাথরে যতটুকু 08008 ছিল উহার সহিত 

বিক্রিয়া করিতে ২ - ১৫ _ ০৯৫ গ্রাম 7550, প্রয়োজন । 

02005 +177,50+ - 0890++17,0+ 005 
১০০ ৯৮ 

অর্থাৎ ৯৮ গ্রাম 172504এ ১০০ গ্রাম 08005 দ্রবীভূত হয়। 

রাত 2 রানার | ৩১৫ *৯*৯৯০০০ ০০ ০০৮৪৩৪৪৪০০৪৪৪৪৪০৪৪ ৪৪৩ ৬৩০৬ 

সু ৯৬৯৪ গ্রাম 0900) 

এক গ্রাম পাথরে ০৯৬৯৪ গ্রাম 0৪00, ছিল 

0500$এর পরিমাণ - "৯৬৯৪ ৮ ১০০ » ৯৬-৯৪% 

(১৩) ১৫ গ্রাম জিম্ক একটি লঘু সালফিউরিক আযাসিডের ২৫ ঘন-সেন্টিমিটার 
দ্রবণে মিশাইলে দেখা গেল বিক্রিয়াশেষে ০২ গ্রাম জিঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। 

আসিডের গাঢ়ত্ব কিরূপ ছিল? 

দ্রবীভূত জিস্কের পরিমাণ _ ১৫-০২ - ১৩ গ্রাম 
704 75504 _ 20905+175 
৬৫ ০ 

১.৩ গ্রাম জিঙ্ক ত্রবীভূত করিতে ৯২» ১৭৯৬ গ্রাম 590, 
দরকার । 

অর্থাৎ ২৫ ঘন-সেন্টিমিটার দ্রবণে ১:৯৬ গ্রাম ঢ0550$ ছিল 
মহরতে ত্রযারানার ১৯৬১৪ » ৭৮৪ গ্রাম 95০0, ছিল। 

আযামিডের গাঢ়ত্ব _ ৭৮৪ %। 

| 
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(১8) ১৩৪ গ্রাম লেড-কার্বনেটে ১৫ গ্রাম নাইট্রিক আযসিড মিশ্রিত করিলে 
কত গ্রাম লেড-নাইট্রেট পাওয়া যাইবে? [0 -7 ২০৮] 

বিক্রিয়কগুলি যে উহাদের তুল্যাঙ্ক পরিমাণেই মিশ্রিত থাকিবে এমন কোন 
্শ্চয়তা নাই। উহাদের মধ্যে ফেট! বিক্রিয়াতে সম্পূর্ণরূপে পরিবত্তিত হইয়া 
বেইজ পরিমাণ অন্থ্যায়ী উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। 

[12077 ২০৮১০ 7 ১২১ ্ _ ১৪] 

৮১০০১+০2নাব০১ - 2০৫0৯)2+17৯0+ 005 
৬৮ ২ ৮৬৩ ৩৩২ 

অর্থাৎ ১২৬ গ্রাম নাইীট্টক আসিডের সহিত ২৬৮ গ্রাম [5005 বিক্রিয়া করে। 

১৫ গ্রাম 095এর সাহিত7৮-১$ 

ল ৩১৯ গ্রাম 1১005 বিক্রিয়া করে। 

অতএব, ১৩৪ গ্রাম 1১1003 সম্পূর্ণভাবে [১(30$)2এ পরিণত হইয়া 

যাইবে। 
যেহেতু ২৬৮ গ্রাম 2১০০১ হইতে ৩৩২ গ্রাম 7১(05)9 পাওয়া যায়। 

৩৩২ ৮১৩৪ 
১৩৪ গ্রাম [১005 হইতে* তিল ইউ 

- ১৬৬ গ্রাম চ৮০( 05) পাওয়া যাইবে । 

(১৫) ১৯৬ গ্রাম সালফিউরিক আ্যাসিডের সহিত ১২ গ্রাম লৌহ মিভ্রিত 
করিলে কতটুকু হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে? 

1০+ 11550, - চ০5০0++ চাও 
৫৬ ৯৮ স্ব 

৯৮ গ্রাম সালফিউরিক আাসিড ৫৬ গ্রাম লৌহের সহিত বিক্রিয়া করে 

১৯"৬ গ্রাম সালফিউরিক আযাঁসিভ.......৫৬ ৮৮১৯৬ গ্রাম লৌহের সহিত 

বিক্রিয়। করে। 
০ ১১২ গ্রাম 761 

অর্থাৎ সমস্তটুকু সাঁলফিউরিক আযাসিড বিক্রিয়াতে পরিবর্তিত হইয়া! যাইবে। 
* যৃহেতু, ৯৮ গ্রাম 2550 হইতে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে 

৮১৯৬ 

8৮ 

» ০৪ গ্রাম হাইড্রোজেন 

১৯৩৬ 
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খু শা লন 

১। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির প্রত্যেকটির ১* গ্রাম করিয়া লইয়া পৃথকভাবে খুব উত্তপ্ত করিলে 

কি কি গ্যাম এবং কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে? 

(১) পটাসিয়াম ক্লোরেট, তে) লেড-নাইট্রেট, 0৩) ফেরাস সালফেট, (৪) আমোনিয়াম 
ডাইক্রোমেট । 

রুপি 

২। ১'৩২ কিলোগ্রাম কার্ধন-ডাই-অল্লাইড প্রয়োজন । নিয়লিখিত পদার্থগুলির কোন্টি কি 
পরিমাণে লইলে উক্ত গ্যাস পাওয়া যাইতে পারে? 

(১) কার্বন, (২) সোভিয়াম-বাই-কার্বনেট, €৩) কার্বন মনোক্সাইড, এবং (৪) লেড- 
কার্বনেট । | 

৩। ৬"৩ মণ সালফিউরিক আপিড প্রস্তুতিতে কত মণ সালফার পোড়ান প্রয়োজন হইবে? 

৪। ১৮ গ্রাম ষ্টাম উত্তপ্ত লৌহের উপব পবিচালিত করিলে কতখানি আঁষবণ অক্সাইড পাওয়া 
যাইবে? ৃ ( কলিকাতা ) 

৫ | ২৯ গ্রাম কাষ্টকসৌডা লঘু ভ্রবণে লই উহাতে শীতল অবস্থ।য় ক্লোরিন গ্যাস পবিচালিত 

করিলে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে? (কলিকাত। ) 

৬। ৫** গ্রাম বাতাসেৰ সমস্ত অক্সিজেন দূব কবিতে কতটা ফনফরান পোডাইতে হইবে ? 
অবশিষ্ট গ্যাসের ওজন কত হইবে ? বাতাসে ওজনেব অনুপাতে শতকধা ২৩ ভাগ অক্সিজেন আছে ৭ 

( কলিকাতা ) 

৭। একটি কপাব-সালফেটেব দ্রবণে জিঙ্ক মিশাইলে ২১ গ্রাম কপাব অধঃক্ষিপ্ত হইল । এই 

বিক্রিয়াতে কতটুকু জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হইল ? [00-৬৩, %17-৬৫ ] 

৮। সিলভার নাইট্রেটের ভ্রণে খানিকটা কপার-চুণ মিশাইলে *'২৬ গ্রাম সিলভার অধরক্ষিপ্ত 
হইল। কি পরিমাণ কপাৰ ইহাতে দ্রবীভূত হইল? | 42১৪-১০৮, 0৪৬৩ ] 

*। ৫ গ্রীন পটাসিয়াম আযোভাইডের সমত্তটুকু আয়োডিন নিক্ষাশিত করিতে কতখানি 
11505 প্রয়োজন ? 

১০1 ৫০ মণ আ।মোনিয়াম সালফেট প্রস্তত কবিতে কতখানি সালফিউরিক আ মিড দরকার ? 

এই পরিমাণ সালফিউবিক আ।সিড যদি পাইরাইটিস হইতে তৈয।রী করা হয় তবে কত মণ পাইরাইটিস 
প্রয়োজন হইবে ? 

[ পাইরাইটিস- 12৩, , 5৩২, 1755 ৫৬, বি ১৪] 

১১। ৪'২ গ্রাম ম্বাগনেসিষান কার্বনেট দ্রবীভূত করিতে কতখানি হাইড্রোক্লোরিক আসিড 
প্রয়োজন হইবে ? 

১২। একটি কপারের আকরিকে শতকরা «* ভাগ কিউপ্রাস সালফাইড আছে। এই 
আকরিকের ১*০ গ্রাম হইতে কতটা কপার পাওয়। যাইবে । ( এলাহাবাদ ১ 

১৩1, ৭২ গ্রাম মাগনেসিয়াম দ্রবীভূত করিতে যে হাইড্োক্লেরিক আযসিড প্রয়োজন তাহা কি 
প(দমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে পাওয়া যাইবে? 

১৪1 ৩* গ্রাম 10105 হইতে যে অক্সিজেন পাওয়। গেল উহীকে জিঙ্ক ও নালফিউরিক 
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আযাসিড হইতে উৎপন্ন হাইড্রৌজেনের সহিত সংযোজিত করিয়! জলে পরিণত করা হইল। ইহাতে কি 
পরিমাণ জিঙ্ক ব্যয় হইল ? ( কলিকাতা) 

১৫। ১০০ গ্রাম হাইড্রোজেনকে হাইড্রোক্লোবিক আসিডে পরিণত করিতে থে ক্লোরিণ প্রয়োজন 
| প্রপ্তত করিতে কি পরিমাণ 24105 দরকার হইবে? 0111- ৫৫) 

» ছি মণ ক্যালসিয়াম সায়নামাইড প্রস্ততিতে যে পবিমীণ কার্বাইড দরকার উহার জন্য কতটা। 
চুণ প্রয়োজন হইবে? 

১৭। একটি জিঙ্ক-উৎপাদনের কাবখানায় প্রতি সপ্তাহে ১৫* শত মণ জিঙ্কব্রেণ্ড ব্যবহাত হয়। 

আকরিকের মাত্র শতকরা ৪৭ ভাগ জিঙ্ক-সালফাইড। এই কারখানায় সপ্তাহে কতটা! কোক 

বিজারক হিসাবে প্রয়োজন হয়? 

১৮। ৬"৪ গ্রাম সালফার পোডাইয়া যে পবিমাণ ১০5৪ পাঁওয। যায় উহার সমপরিমাণ 305 
কপার ও সালফিউরিক আযমিড হইতে তৈয়াবী কবিতে কতখানি আসিড প্রয়োজন হইত ? 

১৯। ১৩৪ গ্রাম লেড কাবনেট হইতে যে পরিমীণ লেড মনোক্সাউড পাগয়া যায় উহা লেন 

নাউট্রেট হইতে উৎপন্ন কবিতে কত পরিমাণ লেড নাট্রেট প্রযোজন হইবে ? 
২০। ১. গ্রাম চকেব সহিত সমপরিমাণ ওজন [7,50, মিশাইলে কতখানি কালসিযাঁম 

নু উৎপন্ন হইবে? 

'২১। ৬০ গ্রাম আমোনিয়াম ক্লোবাইড ও ৪০ গ্রাম চণ একত্র উত্তপ্ত করিলে কতখাঁনি 
$) পনিয়া পাওয়া যাইবে ? 

২২। ৮৪ গ্রন ম্যাগনেসিয়াম কাবধনেটের সঠিত * গ্রাম সালফিউবিক মিশাইলে উৎপন্ন 

ম্যাগনেসিয়াম দালফেটের পরিমাণ কত হইবে? 

২৩। একটি অবিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাউডেব ৫ গ্রাম পরিমাণ লবণ জলে দবীহূত করিয়া 
উহাতে অতিবিক্ত দিলভাব ন।ইট্রেট দ্রবণ মিশান হউল। ১২৮ গ্রাম সিলভার রোনাইড অধরক্ষিপ্ত 

হল । সোডিয়াম কোবাইডে আবঞ্জন।ব পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ছিল? 

২৪। একটি সিলভাবের আকরিকে শতকরা ১'২ ভাগ সিলভার আছে। চিলির নাইটারে 

শতকরা! ৮৮ ভাগ সোডিয়াম নাইট্টরেট থাকে । ন|ইটার হইতে উৎপন্ন নাইট্রিক আসি দ্বারা ১০০ 
মণ আকবিকের দিলভারকে সম্পর্রূপে সিলভাব নাইট্রেটে রি করিতে কত মণ নাইটার 
প্রয়োজন হইবে। 

২৫। কপার ও সিলভারেব এক গ্রাম পবিমাণ একটি সংকর ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে ২৬ 
গ্রাম গাঢ় নাইট্রিক আযসিড প্রয়োজন হয়। সংকরেব ভিতর ধাতু ছুইটিক ওজনানুপাত নির্ণয় কর। 
%* ২৬। ১৬ গ্রাম পরিমাণ 080 এবং ০00১-এর মিশ্রণকে দ্রবীভূত করিতে ১৪৭ গ্রাম 

চ7৯40+ প্রয়োজন হইলে মিশ্রণটিতে কার্ধনেট শতকবা কত ভাগ ছিল? 
২৭ ১২৫ গ্রাম ওজনের কপার এবং কিউপ্রিক অল্সাইডের একটি মিশ্রণকে হাইড্রোজেন গ্যাসে 

বিজারিত করিয়! ১০৪৯ গ্রাম কপার পাওয়া গেল | মিশ্রণটিতে কপারের অনুপাত কিরূপ ছিল? 

€00-০৬৩ ] 
২৮। ৫* গ্রাম লৌহকে আযামোনিয়াম .ফেরিক আঁলামে পরিণত করিতে কি পরিমাণ 
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আমোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন হইবে? [0৪-৫৬, ৪.৩২, [-১৪] এ ফ্রেরিক আযালামের " 
সংকেত, বৈ +)5305+,555050+)5,24750, 

২৯। *'৩ গ্রাম খনিজ খান্লবণ জলে দ্রবীভূত করিয়া অতিরিক্ত £১£ব০, দেওয়াতে **৭* 
গ্রাম 2801 অধঃক্ষেপ দেয় । থনিজটিতে খাছ্ভলবণের অনুপাত কত? 

৩। পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্লোরেটের ১২ গ্রাম একটি মিশ্রণ তাপিত করার পর *' ৬ 
গ্রাম পটাসিয়াম ক্লৌরাইড পড়িয়া রহিল। মিশ্রণটিতে ক্লোরেট কত শতাংশ ছিল ? ধরা 

৩১। [01 এবং 0] এর ১৮৭৩ গ্রাম একটি মিশ্রণ হইতে ৩৭৩১ গ্রাম সিলভার 
ক্লোরাইড পাওয়! গেল। মিশ্রণটিতে কতটুকু সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল ? 

৩২। ৪ গ্রীম সোডিয়াম কার্বনেট ও বাইকীর্নেট মিশ্রণ তাঁপিত করাতে **৪৬৪ খাম ওজনের 
হাঁস হইল । মিশ্রণটিতে সোডিয়াম কার্ধনেটের অনুপাত কত? 

৩৩। ০] এবং %0 এর খানিকটা মিআ্রণ পটাসিয়াম সালফেটে পরিণত করিলে দেখ। গেল 
ওজনের কোন তারতমা ঘটে নাই । মিশ্রণে আয়োডাইড এবং ক্লোরাইড কি অনুপাতে ছিল ? 

৩৪। ৮ গ্রীম 1105 সাহায্যে চু] হইতে ক্লোরিণ উৎপাদন করিয়া উহীকে [তর -ড্রবণে 
পরিচালনা কবিলে কতটা৷ আয়োডিন পাওয়া যাইবে ? 

৪। বিক্রিয়ক অথবা! বিক্রিয়।জাত পদার্থের আয়তন-নিদ্ধারণ__ 
পূর্ববর্তী অঙ্চ্ছেদে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যে সকল পদার্থ অংশ গ্রহণ 

করে এবং উৎপন্ন হয়, তাহাদের ওজন কি ভাবে নিরূপণ করা যায় তাহ।ই 
আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু বিক্রিয়ক'অথবা! বিক্রিয়াজাত পদার্থ যদি গ্যাসীয় হয় 
তাহা হইলে উহাদের ওজনের পরিবর্তে আয়তন নির্ধারণ অধিক প্রয়োজন । 

এইরূপ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন নিরূপণ করিতে হইলে তিনটি বিষয় মনে 
রাখিতে হইবে 

(১) সমীকরণ সাহায্যে কি পরিমাণ পদার্থ বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে বা 
উৎপন্ন হয় তাহার ওজন স্থির করিতে হইবে। 

(২) প্রতি গ্রাম-অণু পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় ২২৪ 

লিটার আয়তন থাকে । এই নিয়মের দ্বারা যে কোন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের 
প্রমাণ অবস্থায় আয়তন স্থির করা যাইবে । 

৬72৬1) (৩) গ্যাসটি যদি প্রমাণ অবস্থায় না থাকে, তবে গ্যাস-সমীকরণ নু লুল 

সাহায্যে উহাকে প্রমাণ-অবস্থার আয়তনে পরিবন্তিত করা যাইবে। 

উদ্দাহুরণ ১। ১০ গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট বিযোজিত করিয়। প্রমাণ- 
অবস্থায় কত লিটার অক্সিজেন পাওয়া যাইবে? [7৩৯] 
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21108 7 210)9 + 05 

২৯১০১ ২২"৪ লিটার 

অর্থাৎ ্রমাপীবন্থয ২০২ গ্রাম নাইট্রেট হইতে ২২'৪ লিটার 05 পাওয়া যায় 
২২:৪৮ ১০ ৬১৩ ১৪ ০ রঃ গ্রাম ্ 9 $2 99 ঠট 

-১*১০৯ লিটার । 

" ভদদাহরণ ২। কার্বন পোড়াইয়া অথবা ক্যালসিয়াম কার্ধনেট উত্তপ্ত করিয়া 
কার্বন-ভাই-অক্সাইড উৎপন্ন করা যাঁয়। ৩৩৬ লিটার কার্ধন-ডাই-অক্সাইড প্রস্তত 
করিতে হইলে উপরোক্ত পদার্থঘয়ের কোন্টি কত পরিমাণ প্রয়োজন হইবে? 
[ 0০2৪-৪* ] 

(1) 0+ 092 7 002 

১২ ২২৪ লিটার 

অর্থাৎ ২২৪ লিটার 00) প্রস্তুতিতে ১২ গ্রাম কার্বন প্রয়োজন। 

১২ ১৮৩৩৬ 
৩৩৩৬৩ % (০0), ২২৪ ঢু 

» ১৮ গ্রাম কার্বন । 

(7). 0800৯. 0৪০0 + 005 
১০০ ২২'৪ লিটার 

২২"৪ লিটার 005 গ্রস্তরতিতে ১০০ গ্রাম 02009 প্রয়োজন। 

যো র্রারারার রহ (85872 1122 5 হল 

-১৫০ গ্রাম ০০০০৪ 

উদাহরণ ৩। ২৭০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাপে ৫ 
লিটার নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে কতটা আ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট প্রয়োজন 

হইবে? 
বার ,ব০0*-2750+15 

৬৪ ॥ ২২৪ লিটার 

.উত্ত নাইট্রোজেনের ০ প্রমাণ অবস্থার আয়তন ৬ লিটার হইলে, 'ন-- -লণ- 
৭৫০১৫ ৭৬০ 

অথবা হ৭৩+২৭ _ইনভ- 

৭9৫৩ ৮৫ ৮২৭৩ 

৩০০ ১৫৭৬০ 
৬--২-₹- লিটার (প্রমাণাবস্থায় ) 
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কিন্তু প্রমাণাবস্থায় ২২৪ লিটার নব, প্রস্ততিতে ৬৪ গ্রাম টু, 05 

প্রয়োজন । 

9৫০১৫ ১২৭৩, » » ৬৪১৭৫০ * ৫১২৭৩ 
৬৩১৩০ ১ ৭৬০ ২৪ ১৮৩০০ ৮ ৭৬০ 

প্রয়োজন । ৃ 
-১২৮৩ গ্রাম বিন গে । 

উদাহরণ ৪। ৯৬ গ্রাম ক্যালসিয়াম কাবাইড হইতে উৎপন্ন আযাসিটিলীন 
গ্যাসকে পোড়াইয়! যে কার্ধন-ডাই-অল্লাইড পাওয়া যাইবে ২৭০ সেন্টিগ্রেডে এবং 
৭৪০ মিলিমিটার চাপে তাহার আয়তন কত হইবে ? 

(090০9 + 21750) 7 0০৪75 +08(0915)5 

৬৪ ২২৪ লিটার 

প্রমাণ-অবস্থায় ৬৪ গ্রাম 005 ২২৪ লিটার আাসিটিলীন উৎপাদন করে 

৯৬ গ্রাম 0505 ২২০৯ ৯৬ লিটার আযাসিটিলীন উৎপাদন করে 
-৩৩"৬ লিটার আযসিটিলীন। 

20] এ+ 5092 ৯4002 + 2 ৪0 

১২২৪ ৪ ৮ ২২৪ 

(লিটার ) (লিটার) 

অর্থা প্রমাণাবস্থায় ২৮ ২২৪ লিটার 0517৬ হইতে ৪ * ২২৪ লিটার 005 

পাওয়া বাষ 

এই উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্মাইডের ২৭০ সেন্টি এবং ৭৪০ মি. মি. চাঁপে আয়তন 

যদি ৬ ধরা হয়, তাহা হইলে 
৭৪০১৬ ৭৬০ ৬৭২ 

সত আস পা ০ 

২৭৩+২৭- ২৭৩ 

৭৬০ % ৬৭ ২ ৩০৪ , 
তি, লিটার - ৭৫৮৪ লিটার । 

উদ্দাহরণ ৫। তরল কোহলের সংকেত 0৪760 এবং উহার ঘনত্ব ০*৯২। 

১২৫ ঘন সেটিমিটার তরল কোহল পোঁড়াইয়। প্রমাণাবস্থায় কত লিটার কার্ধন- 

ডাই-অল্সাইড পাওয়া যাইবে? 



রাসায়নিক গণন। ৭৪৫ 

0,ন,0+30,- 37,0+200, 
৪৬ ২৮ ২২৪ লিটার 

১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল কোহলের ওজন- ১২৫ *"৯২ গ্রাম । কিন্ত 
প্রমাণ-অবস্থায় ৪৬ গ্রাম কোহল হইতে ২ *২২'৪ লিটার 005 পাওয়া যায়। 

২৮২২৪ ৮১২৫ ৮. ২ 
প্রমাণ-অবস্থায় ১২৫ "৯২ গ্রাম কোহল হইতে রর 

লিটার 00২ পাওয়া যায়। 
-১১২ লিটার 0051 

উদ্দাহুরণ ৬। একটি লঘু সালফিউরিক আযাসিডে ওজনের অঙ্গপাতে শতকরা 
৬৫ ভাগ আসিভ আছে এবং উহার ঘনত্ব-১৫৬। এই আসিডের তিন 

লিটার যদি ২৫০০ গ্রাম জিগ্কের সহিত মিশান হয় তবে ২৭০ সেট্টিগ্রেডে এবং প্রমাণ 
চাঁপে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন কত হইবে? [270-৬৫ ] 

তিন লিটার আযাসিভেব ওজন - ৩০০০ * ১:৫৬ ৬৮০ গ্রাম 

এই আযাসিডে শতকরা ৬৫ ভাগ 75১০ আছে 

অর্থাৎ ১০« গ্রাম আসিডে 5১০ আছে ৬৫ গ্রাম 
৬৩৫ ৮ ৪৬৮০ ৪৬৮০ গ্রাঘে 1550 + আাসিডের পরিমাণ, গ্রাম 

--৩০৪২ গ্রাম 

1) +1125১094 _ £/0৮6)4+ [15 

৬৫ ৯৮ ২২'৪ লিটার 

অর্থাৎ ৯৮ গ্রাম 13550,-এর জন্য ৬৫ গ্রাম %2 প্রয়োজন । 

৬৫. ৮ ১০৭২ ৩০৪২ গ্রাম চয59০,এর জন্য * রাম প্রঃ প্রয়োদ্ন। 

২০১৭৬ গ্রাম 215 

কিন্ত উহাতে ২৫০০ গ্রাম 2 আছে। অতএব এই বিক্রিয়াতে সম্পূর্ণ 

আযাপিড (8:50,) সালফেটে পরিবস্তিত হইয়া যাইবে। 
প্রমাণ-অবস্থায় ৮৮ গ্রাম 7590£ হইতে ২২৪ লিটার মাঃ পাওয়া যায় 

হানার? 57? 

স্০ ৬৯৫৩ রা [ন্ 
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এই ঢু০-এর আয়তন, ২৭০ উষ্ণতায় এবং প্রমাণ চাপে যদ্দি ৬ হয় তাহা হইলে, 
৬১৭৬০ ৬৯৫৩ %* ৭৬০ 
সপ? সপ পাশ পতি পপ স্িস্প সপ? পা শা 

৩০৩ ৭৩ 

রা ০১১১২, লিটার - ৭৬৪'*৩ লিটার। ৭৩ 

উদ্দাহুরণ ৭। ১৫০ উষ্ণতায় এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে ১১২ঞিলিটার 
ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করিতে হইলে কি পরিমাণ জল বাম্পীভূত করিতে হইবে? 

মনে কর, ১১২ লিটার ওয়াটার গ্যাসের প্রমাণ-অবস্থায় আয়তন- ৬ 

লিটার 

, ১১২০ ৮ ৭৫৬ _ ৬ * ৭৬০ 
শত সস 

২৮৮ ২৭৩ 

১৮১১২৮৬৯৬৭৩ লিটার 

-১০৫৬'০৮ লিটার । 

০ +17209,-0০০+]72 

১৮  ২২৪+২২৪ (- ৪৪৮) লিটার 

অর্থাৎ প্রমাণ অবস্থায় ৪৪৮ লিটার ওয়াটার গ্যাস প্রস্ততিতে ১৮ গ্রাম 

জল বাল্পীভূত হয়। | 

১৫৬০৮ বিটার ওয়াটার গ্যাস ১৮৯ ১০৫৬৯ 
- ৪২৪৩ গ্রাম জল বাম্পীভূত হইবে। 

উদ্দাহুরণ ৮। ১০ গ্রাম কপার এবং সালফার পৃথকভাবে গাঢ় পাল- 
ফিউরিক আসিডের সহিত ফুটাইলে উৎপন্ন 505 গ্যাসেব আয়তনের অনুপাত 

কি হইবে? ৃ ( কলিকাতা) 
০0০42115507 ০0১08+ 2790 + 505 

৬৩ ২২৪ লিটার 

১+279১0)$ 25500 + 35092 
৩২ ৩৮ ২২*৪- (৬৭২) লিটার 

প্রমাণ-অবস্থায়__ 

৬৩ গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে ২২৪ লিটার 905 পাওয়া যায়। 



রাসাযনিক গণনা ৭৪৭ 

»* গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে 
২২-৯৮-১২ লিট 90, পাওয়া যায়। 

আবার, ৩২ গ্রাম সালফারের বিক্রিয়াতে ৬৭'২ লিটার 904 পাওয়! যায় 

* ১০,,,০০০০৪৩ত৯৪৩০০১০০৩০০০০
০০০ ২ ১৯২৭১ লিটার... 

ছতএব উৎপন্ন 505 গ্যাসের আয়তনের অস্থপাত 

২৯৪ * ১৩ ১৩ ১৮৬৭২ 

৬৩7 7৩২ 

৩২ : ১৮৯। 

উদ্দবাহরণ ৯। বাতাসে ওজন হিসাবে অক্সিজেনের পরিমাণ ২৩%। 
একটি খনির কয়লাতে দেখা গেল, কাবন ও হাইড্রৌোজেনের ওজনের পরিমাণ 

07 ৯৬%) [-8৪%1। ১৫০ সে্টিগ্রেডে এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপের কত 
লিটার বাতাসের সাহায্যে উপরোক্ত কয়লার ১০ কিলোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে জারিত 
করা যাইবে? (বাতাসের ঘনত্ব _ ১৪'৪) 

0+09- 002 ১০ কিলোগ্রাম কয়লাতে 

১২ ৩২ কার্বনের পরিমাণ ৯৬০০ গ্রাম 

2ানএ+02-270509 হাইড্রোজেনের পরিমাণ ৪০০ গ্রাম 

৪ ৩হ 

অর্থাৎ ১২ গ্রাম কার্নের জারণের জন্য ৩২ গ্রাম 05 প্রয়োজন । 

৯৬০৭ ১১০১১১৪৮১৩২৩৯০০ ৪০০৮৬০৮০০০৮ 2৩৩১৩৩৩০০৮৭ 

৩২ ২১৯১৭ 4৩২০০ . কয়লার সম্পূর্ণ জারণের জন্য » 

২৮৮০০ গ্রাম 05 প্রয়োজন । 

কিন্ত ২৩ গ্রাম অক্সিজেন ১০০ গ্রাম বাতাসে থাকে । 

১০০ ১২৮৮০ ৩ গ্রাম বাতা স থাকে 

কিন্ত প্রমাণ-অবস্থায় ১ লিটার হাইড্রোজেনের ওজন _**৯ গ্রাম । 
', ১ লিটার বাতাসের ওজন » '০৯ ৮ ১৪৪» ১২৯৬ গ্রাম । 
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অতএব, প্রমাণ-অবস্থায়, প্রয়োজনীয় বাতাসের 

১০০ ৮ ২৮৮০৩ 
আয়তন» -২১---- লিটার 

২৩১৬" ২৯৬ 

» ৯৬৬১৮৩ লিটার 

উক্ত বাতাসের আয়তন ১৫০ সেন্টি, এবং ৭৫৬ মিলিখিটার চাপে যদি জ্ট্ধরা 

হয়, তাহা হইলে 
৬ ৮৭৫৩৬ ৯৬৬১৮ ৩ % ৭৬০ 

২৮৮ ২৭৩ 

৯৬৬১৮৩ ৮ ৭৬০ ৯২৮৮ 

৭৫৬ % ২৭৩ লিটার 

-১০২৪৬৬'৩ লিটার বাতাস প্রয়োজন হইবে। 

উদাহরণ ১০। ১৫২০ ঘন সেন্টিমিটার একটি গ্য।স-মিশ্রণে ২৭০ সেটটি, এবং 

৭৫০ মিলিমিটার চাপে মিথেন -২০% এবং কার্বন-মনোক্াইড -৮০% ছিল। 

এই গ্যাস-মিএণের পরিপূণ জারণের জন্য যে অক্িজেন প্রয়োঙ্গন তাহা উৎপাদন 

করিতে কতখানি 70195 লগিবে? (কলিকাতা) 

গ্যাস-মিশ্রণটির প্রমাণ-অবস্থার আয়তন যদি ৮ ঘন সেটি হ্য় তাহা হইলে, 
৬৯৭৬০ ১৫২০ ১ ৭৫০ 
ঢু ৮০৮১৯ 

২৭৩ ৩০০ 

অথবা, ৬ 

্ ১৫২০১৮৫৭৫০৮ ২৭৩_ 
২ ডাল ৩ম, ১৩১৫ ঘন সেন্টিমিটার 

১৩৬৩৫ ১ টপ 
ইহাতে মিখেনের পরিমাণ --- ১১---২৭৩ ঘন সেন্টিমিটার 

৮০ 

এবং কার্বন-মনোক্সাইডের পরিমাণ » ন্ ২১৯7২ ১০টি 5 ১) 

01042025005 1 21750) 

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন 

2040) + 04 _ 2005 

২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

অর্থাৎ, ২৭৩ ঘন সে্টিমিটার মিথেনের জন্য ২ * ২৭৩ ঘন সের্টিমিটার অক্সিজেন 
প্রয়োজন । 



রাসায়নিক গণনা ৭৪৯ 

বি ০ 

এবং ১০৯২ ঘনসেন্টি, 00-এর জন্য ৯ ২ ঘনসেন্টি, ০৪ প্রয়োজন । প্রমাণ- 

অবস্থায়, মোট প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের টি ৮ ২৭৩+২৮ ১০৯২ 

- ১০৯২ ঘনসেন্টিমিটার 

- ১০৯২ লিটার 

2010৯ 2301 + 305 
২» ১২২৫ ৩» ২২৪ লিটার 

অর্থাৎ ৬৭২ লিটার অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ২৪৫ গ্রাম 70105 প্রয়োজন। 

২ ২৯, ০৯২ গ্রাম 7010 প্রয়োজন। 

৩:৯৮ গ্রাম 1501093। 

১-”৯২ লিটার অক্সিজেন প্রস্তুতিতে _ 

উদ্দাহরণ ১১। একটি মার্বেল পাথরের খানিকট। সিলিক। মিশ্রিত ছিল। 
২'* গ্রাম পাথরের সহিত অতিরিক্ত আাসিভ মিশাইলে ১৭০ সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৫০ 

মিলিমিটার চাপে ৪৮২৮ ঘনসেন্টিমিটার কাব্ন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল। 

টিক পাথরটিতে 08003এর পরিমাণ শতকর1 কত অংশ? 

মনে কর, প্রমাণ-অবস্থায় উৎপন্ন 005-এর আয়তন ৬ ঘনসেন্টিমিটার | 

৬৮ ৭৬০ _ ৪৮২৮৯ ৭৫০ 

*৭৩ ৩০০ 

১, ৬» ৪৩৩৬ ঘনসের্টিমিটার (প্রমাণ-অবন্থায় )। 

(60:00, 
১৩০ ২৪ লিটার 

অর্থাৎ, ২২৪০০ ঘন্সের্টিমিটার 005 ১০০ গ্রাম 08005 হইতে পাওয়া 

যায়। | 

', ৪৩৩৬ ঘনসে্টি 005 ১২৩০১ ৪৩৬৬ গ্রাম 08005 হইতে পাওয়া যায়। 
» ১৯৩৬ গ্রাম ০৪00) 

৮ ২০ গ্রাম মার্ধেলে ১৯৩৬ গ্রাম ০90093 থাকে 

১৯৩৬ * ১৩৩, 

সখ 
রর ২১০০,১,১০০৯০৯৪০৮৯৬০*৪৪০৩ 
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উদ্দাহুরণ ১২। একটি ফেরাস সালফাইডের ভিতর আ্যাসিড দেওয়াতে যে 

গ্যাস পাওয়।৷ গেল উহাতে আয়তন হিসাবে শতকরা ১* ভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত 
দেখা গেল। ফেরাস সালফাইডে আয়রণের অনুপাত কি ছিল? 

[7০9 +র590+- ঢ99০0++1759 
৮৮ ২২৪ লিটার 

[০+-175১0)4 ৯ 170১6094 + 75 

৫৬ ৃ ২২৪ লিটার 

আয়তন হিসাবে গ্যাস-মিশ্রণে, লন ৪০» ৯০% 

[725-১০% 

., ৯০ লিটার মু ১৩ প্রস্তুতিতে জি গ্রাম £০৩ দরকার 

১ লিটার নঃ প্রস্তুতিতে “২৯৮:" গ্রাম 17৫ দরকার 
অর্থাৎ ফেরাস সালফাইডে 

৮৮৮৯০ - ৫৬% ১০ _ ্ 
[765 £ ছি হ্যা ৯৯ ৫৭ 

৭ সা 
নি ৮ ১০৩ লু চন ৮১০৩ 

মহ ৬"০৬% | 

১। ১৮ গ্রাম ষ্টামের সাহ।যো কত পরিমাণ লৌহ্কে আয়বণ অক্স।ইডে পরিণত কর। যাইবে ? 

উৎপন্ন হাইড্রোজেনের প্রমাণাবস্থায় আয়তন কত হইবে? (কলিকাতা ) 

২। "৭৬ গ্রাম ফেরান সালফেট তাপ সাহাযো বিষ্বজিত করিলে গওমাণাবস্থায় উৎপন্ন গ্যাসের 
আয়তন কত হইবে? 

৩। **৪৮৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফ হিড্ের মহিত অতিরিক্ত পরিমাণ আ মিডের বিক্রিয়ার ফলে প্রমাণ 

চাপ ও উষ্ণতায় কত ঘনসেন্টিমিটার গ্যাসায় পদার্থ উৎপন্ন হইবে? 

৪1 প্রমাণ-অবস্থীয় ১* লিটার আযমোনিয়! প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ [খল,01 প্রয়োজন 

হইবে? (কলিকাত। ) 

৫ | কত গ্রাম দৌডিয়াম ক্লোরাইড হুইতে ম্যাগ নিজ-ডাই-অক্স।ইড সাহায্যে প্রমাণাবস্থায় 
« লিটার ক্লোরিণ গ্যাস পাওয়া সম্ভব হইবে ? 

৬। ১৮ গ্রাম মারকিউরিক অক্সাইড বিযোজিত করিয়া যে অক্সিজেন পাওয়া! যাইবে ১৭০ 
সেণ্টি উ₹্তায় এবং ৭৪০ মিলিমিটার চাপে তাহার আয়তন কত হইবে? 
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৭। ২** গ্রাম চুণাপাথরের উপর অভিরিক্ত আযসিডের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্ধন-ডাই- 
অল্পাইডের ২৫০ উষ্ণতায় এবং ৭২* মিলিমিটার চাপে আয়তন কি হইবে? 

৮। ২৭৭ উষ্ণতায় এবং ৭৫ মিলিমিটার চাপে ২ লিটার কার্ধন-মনোল্সাইড দরকার । কতথানি 

॥ ফর্মিক আযসিড হইতে উহ্! পাওয়। যাইবে ? 

॥  লক্টউ২৫ গ্রাম জিঙ্ক হইতে অতিরিক্ত 770] দ্বারা! উৎপন্ন হাইডোজেনকে সম্পূর্ণ জারিত করিতে 
১২০ সেট্টিগ্রেড উ্কতা৷ এবং ৭৮০ মিলিমিটার চাপের অক্সিজেনের কত আয়তন পরিমাণ প্রয়োজন 

হইবে ? ( কলিকাতা ) 

১০1 এক গ্রাম সালফার সম্পৃ্ণ পোড়াইতে ৩০০ সেটটি উষ্ণতা! এবং ৭৫০ মিলিমিটার চাঁপেৰ 

কতখানি বাতাস দরকার হ্ইবে ? বাতাসে আয়তন হিসাবে অক্সিজেনের পরিমাণ ২০৮% এবং এক 

লিট।র হাইড্রোজেনের (প্রমাণীবস্থায়) ওজন-"*৯ গ্রাম । € কলিক।তা ) 

১১। ১০০ লিটার আয়তনবিশিষ্ট একটি বেলুনকে ২৭০ সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫০ মিলিমিটার 
চাপের হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করিতে হইবে । কত কম পরিমাণ লৌহেব সাহাফ্যে এই হাইড্রোজেন 
উৎপাদন করা সম্ভব হইবে ? ( কলিকাতা ) 

১২। ২৭০ সেন্টি উষ্ণতা এবং ৭৫* মিলিমিটার চাপের ১০* ঘনসেটিমিটার মিথেন গাসকে 

অতিবিক্ত অক্সিজেননহ পৌোড়াইলে প্রমাণাবস্থায় উৎপন্ন (05-এর আয়তন কত হইবে? উৎপন্ন 
কলেব ওজনের পরিমাণহ বা কত? ( কলিকাত। ) 

| ১৩। ২৭৭ সেন্টি উষ্ণত। এবং ৭৫৭ মিলিমিটাব চাপে এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত 
দ্বতে কি ওজনের আমোনিয়া এবং ক্লোরিণ দরকার হইবে? (কলিকাতা ) 

১৪। এক গ্রাম আয়রণকে ফেরিক ক্লোরাইডে রূপান্তরিত করিয়! উহাকে জলে দ্রবাহঁত করা 
হইল। প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন পরিমাণ [755 গ্যাস দ্বারা উহাকে ফেরান ক্লোরাইডে বিজারিত 
কর! সম্ভব হইবে? ( পাটনা ) 

১৫। একটি জলীয় দ্রবণে ০৫ গ্রাম 101 আছে। প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন খান, 

গা(স ছাবা উহাকে সম্পূর্ণ প্রশমিত কর! যাইবে? ( পাটন। ) 
১৬। ১৮০ সেন্টি উষ্ণতায় এবং ৭৬৫ মিলিমিটাব চাপে ৩৮* ঘনসেন্টিমিটার হাইড্রোজেন 

7১০১০২-এর উপর দিয়! পরিচালিত করিলে উৎপন্ন জলের ওজন কত হইবে ? (নাগপুব ) 

১৭। ১০ গ্রাম খবিজ সালফার পোড়া ইয়। প্রমাণ-অবস্থায় ৬ লিটাব 50, গ্যাস পাওয়া গেল। 
উহাতে বিশুদ্ধ সালফার শতকরা কত ভাগ ছিল? ৃ ( বোস্বাই ) 

১৮। এক গ্রাম সোডিয়ম-পারদ সংকরের সহিত জলের বিভ্রিয়ার ফলে ১৩০ সেন্টি উষ্ণতায় 

এবং প্রমাণ চাপে ২** ঘনসেন্টিমিটার হাইড্রোজেন পাওয়। গেল। পারদ-সংকরে সোডিয়াম শতকরা 

্ কত ভাগ ছিল? (এলাহাবাদ ) 

£ ১৯1 ০৪০০5 এবং 7800+ এর একটি মিশ্রণের এক গ্রাম হইতে প্রমাণ-অবস্থায় ২৪৭ 
( ঘনসেন্টিমিটার 0:05 গ্যাস পাওয়া গল । নিশ্রণটির উপাদান ছুইটির অনুপাত কি ছিল? 
৮ (নাগপুর) 

২৭1 একটি 7010৮র সহিত কিছু ৮:০1 মিশ্রিত ছিল। এই মিশ্রণের ১৫৫৫ গ্রাম 
বিধোজিত করিয়া ষে অক্সিজেন পাওয়া গেল উহাতে ২৭০ সেন্টি এবং ৭৫ মিলিসিটার চাপে 
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১৫২ ঘনসেন্টিমিটার অ]াসিটিলীনকে সম্পূর্ণ জারিত করা সম্ভব হইল। মিশ্রণটিতে 70105 শতকরা " 
কত ভাগ ছিল? ( কলিকাতা ) 

২১। একটি ঘরের বায়ুর কার্বন-ডাই-অলক্লাইডের পরিমাণ পরীক্ষা কর! হইতেছিল। ১** 
লিটার বাতাসকে ছ্:01ব-এর উপর পরিচালিত করাতে পটাসের ওজন ০**৮ গ্রাম বৃদ্ধি পাইল। 
ওজন হিসাবে বাতাসে 00এর পরিমাণ কত ছিল? € পাঞ্জাব) 

২২। আয়তন হিসাবে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকর। ২১ ভাগ । মোমের ৬পাদান 
০-৮০% এবং [7-২*%। ৬৭ শ্রীম মোম পোড়াইতে ২৭০ সোটি এবং ৭৫* মিলিমিটার চাপে 
কত পরিমাণ আয়তনের বাতাস প্রয়েজন হইবে ? (কলিকাত। ) 

২৩। এক গ্রাম কয়লাকে প্রডিউসার গ্যাসে পরিণত করিতে প্রম।ণ-অবস্থায় কত আয়তন 

বাতাসের প্রয়োজন? বাতাসে ওজন হিসাবে অক্সিজেন শতকরা ৯৩ ভাগ থাকে । বাতাসের 

ঘনত্ব, ১৪'৪। 

২৪। ক্যালপিয়াম কার্বনেট ও বাই-কার্বনেটের একটি সমপরিমাণ মিশ্রণকে শ্বেততপ্ত করিয়। 

সমস্ত 005 গ্যাস দূরীভূত কবা হইল । মিশ্রণটিব ওজন কি অনুপাতে হ্রাস পাইবে? এক গ্রাম 

মিশ্রণ হইতে প্রমাণ-অবস্থ।য় উৎপন্ন 00*এব আয়তন কত হইবে? 

২৫। ৫ গ্রাম ৫০] অতিরিভ্ত 7 ,১০0++ [705 সহ উত্তপ্ত কৰা হইল। উৎপন্ন ক্লোরিণকে 

একটি কষ্টিক সোডার জলীয় দ্রবণে পধিচালিত কবা হইল । ৫* ঘনসেট্টিমিটাব দ্রবণে € গ্রাম কষ্টিক 
সোড। দ্রবীভূত ছিল। ক্লোর্িণেব খোবণের পব জরবণটিতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আহে" 
নির্ধারণ কর। ( কলিকাতা ) 

৫ | বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার আয়তনের 

পারস্পরিক সন্বন্ধ-_ 

গেলুসাকের গ্যাসায়তন স্থত্র হইতে দেখা যায়, নিদিষ্ট চাপ ও উচ্তায়, গ্যাসীয় 
পদার্থের বিক্রিয়।-কলে উহাদের আয়তনগুলি সরলাঙ্পাতে থাকে এবং বিক্রিয়াজাত 

পদার্থ যদি গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উহার আয়তনও বিক্রিয়কের 

আয়তনের সহিত সরলাহ্গুপাতে থাকে । 

আবার, নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় সমস্ত গ্যাসের এক গ্রাম-অণুর' আয়তন 
একই হইবে [ আযাভোগাড্রো || সমীকরণের সাহায্যে কোন্ পদার্থে কত 

অণু বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে জানা যায়। অতএব উহাদের কত গ্রাম-অণু 
বিক্রিয়া করে তাহাও জানা যায়। ন্থুতরাং উহাদের আয়তনগুলির পরিমাণও 

জানা যায়। যথা 2ার৪+0৭ ৮ 25০0 ৰ 

অর্থাৎ দুইটি হাইড্রোজেন অণু এবং একটি অক্সিজেন অণু মিলিত হইয়া দুইটি 
মের অথু উৎপন্ন করে। 
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"» ২ গ্রাম-অধু হাইড্রোজেন এবং ১ গ্রাম-অণু অক্সিজেন মিলিম্বা ২ গ্রাম-অণু 
ট্রাম উৎপন্ন করে । 

অতএব, ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ১ ঘনায়তন অক্সিজেন মিলিয়া 
২ ঘনায়তন স্টীম উৎপন্ন করিবে। প্রত্যেকটি উপাদানই একই চাপ ও উষ্ণতায় 
সাপিষ্ট হইবে এবং গ্যাসীয় অবস্থায় না থাকিলে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য 

হইবে না। 

ম্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, কোন বিক্রিয়াতে গ্যাসীয় পদার্থগুলির অণুর 
অনুপাত ও উহাদের আয়তনের অন্গপাত একই হইতে হইবে। 

2]7৭+095 270 

9:02: 750) 

ইহাতে, অধুর অন্থপাত ২ :১ ৫২ 

আয়তন অনুপাত ২ :১:২ 

আবার, টি*+3ন* »- 2াযাও 
হা. 

এখানে অণুর অনুপাত ১ ৩: ২ 

আয়তন অন্গপাত উড সু 

অতএব, বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের বিক্রিয়ক হইতে 
চত আয়তন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহা জানা সম্ভব । অথবা, 

নর্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন করিতে কত আয়তন বিক্রিয়ক 

যাস প্রয়োজন হইবে তাহাও নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

উদ্দাহরণ ১। এক লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইভ হইতে কত লিটার কার্বন- 
[নোক্সাইভ একই উষ্ণতা ও চাপে প্রস্তুত করা সম্ভব ? 

0০002+0 7 260) 

অর্থাৎ, ১ ঘনায়তন 005 হইতে ২ ঘনায়তন ০০ পাওয়া যায় 
১ লিটার 002... গিটার 000552558 

স্ ২ লিটার 001 

; উদ্দীহরণ ২। একই চাপ ও উষ্ণতায় ১০০ লিটার স্টাম হইতে কত লিটার 

€য়াটার গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে ? 
ম৪0 + 0০7 0০09 4+ [ুও 
১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

৪৮ 



৭৫৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজান 

অর্থাৎ ১ ঘনায়তন সীম হইতে ২ ঘনায়তন ওয়াটার গ্যাস উৎপন্ন হয় 
১০০ লিটার স্টাম হইতে ২০* লিটার ওয়াটার গ্যাস পাওয়া যাইবে 

- ২০০ লিটার ওয়াটার গ্যাস। 

উদাহরণ ৩। বাতাসে অক্সিজেন আয়তন হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ 
আছে। ১০০০ লিটার সালফার-ডাঁই-অক্মাইভ উৎপাঁদন করিতে কি পরিমাণ 

বাতাসের প্রয়োজন? 

১ + 099 _ল 502 
১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

অর্থাৎ ১ ঘনায়তন 502 প্রস্তুত করিতে ১ ঘনায়তন অক্সিজেন প্রয়োজন । 
82582 লিটার 2555555555555555 রাড 55855552558 

- ১০০০ লিটার অক্সিজেন। 

কিন্ত ২০ লিটার অক্সিজেন ১০০ লিটার বাতাস হইতে পাওয়া যাইবে। 

:18528-55878585758855 2 লিটা র5:5775558555, 

₹ ৫০০০ লিটার বাতাস । 

উদ্দীহ্রণ ৪। ওয়াটার গ্যাস এবং প্রডিউসাব গ্যাস আয়তনের ৩: ২ 
অনুপাতে মিশ্রিত করির় ষ্টাম বারা জারিত করা হইল । ১৫০০ লিটার মিশ্রণের 

জন্য কত ্টাম প্রযোজন ? উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রণে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের 

আয়তনের অন্থপাত কত হইবে? চাপ ও উষ্ণতা একই থাকিবে । [ ওয়াটার 

গ্যাস) ০০-৫০% নুহ ₹ ৫০%$ প্রডিউসার গ্যাসত 00 _ ৩৭% 

৪ _ ৬৩%।] | 

মিশ্রণের আয়তন » ১৫০০ লিটার। 

উহাতে ওয়াটার গ্যাস - &১৫০০-:৯০০ লিটার 

এবং প্রডিউসার গ্যাস » ₹ * ১৫০০-৬** লিটার 

*০ লিটার ওয়াটার গ্যাসে 00এর আয়তন - ৯:৯৫ -.৪৫* লিটার 

৬০ লিটার প্রডিউসার গ্যাসে 0০৩ আহ-৯:১২৯ ২২২ লিটার 



রাসায়নিক গণনা ৭৫৫ 

মিশ্রণে মোট 0০০0এর আয়তন - ৪৫০+২২২ - ৬৯২ লিটার 
০০ + [5075 ০০৪+ 72 

১ ঘনায়তন ১ খনায়তন ১ ঘণায়তন 

অর্থাৎ ১ ঘনায়তন 00এর জারণে ১ ঘনায়তন স্টীম প্রয়োজন হইবে। 
অৃতুএব ৬৭২ লিটার 0০0..*..-.,৬৭২ লিটার-*****১০০১১১০১, 

,", প্রয়োজনীয় ই্টামের পরিমাণ »_ ৬৭২ লিটার । 

৯০০ লিটার ওয়াটার গ্যাসে, হাইড্রোজেনের আয়তন *. 
৯০০ ১৫৫ 

১০৩ 

৪8৫০ লিটার 1. 

এবং 00 জারণের ফলে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন - ৬৭২ লিটার 

অতএব মোট হাইড্রোজেনের পরিমাণ 
০০ ৪৫০+৬৭২ »- ১১২২ লিটার 

গ্রডিউসার গ্যাসে নাইট্রোজেনের আয়তন 

লুল ইন মল ৩৭৮ লিটার 

অতএব নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের আয়তনের অনুপাত, 
বিঃ: 5 ল ৩৭৮: ১১২২ 

[ ১: ৩ আন্মমানিক ] উত্তর । 

উদাহরণ ৫। ২০ ঘনসেন্টিমিটার মিথেন গ্যাসকে ১০ ঘনসেন্টিমিটার 
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিছ্যৎস্ফুলিঙ্গ দ্বারা জারিত করিলে উৎপন্ন 

গ্যাস-মিশ্রণের আয়তন কত হইবে? চাপ ও উষ্ণতা অপরিবঞিত রাখা হইবে। 
0104 + 2005 »₹ 0003 + 27560) 

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন ১ ঘণায়তন 

অথাৎ ১ ঘনায়তন 077ূ*এর জন্য ২ ঘনায়তন 05 গ্রয়োজন এবং উহাতে 

১ খনায়তন 005 উৎপন্ন হইবে । 

অতএব ২* ঘনসেন্টিমিটার মিথেনের জন্য ৪* ঘনসেন্টিমিটার অকিিজেন ব্যয় 

হইবে এবং উৎপন্ন 005এর পরিমাণ ২* ঘনসেট্টিখিটার | 

. জারণের পর, অক্সিজেনের পরিমাণ _ ১০০ - ৪০ - ৬০ ঘনসো্টি, 

5095এর পরিমাণ 5 ২০ ঘনসেন্টিমিটার 

মোট গ্যাসের পরিমাণ ॥ ৬০ +২০ 

৮০ ঘনসেন্টি. ৷ 
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উদ্দাহরণ ৬। প্রমাণাবস্থাক্ন ৮** ঘনসোর্টমিটার 00৪ গ্যাস উত্তপ্ত কোকের 
উপর দিয়া পরিচালনার ফলে উহার আয়তন ১৩০ ঘনসের্টিমিটারে পরিণত হইল। 
বিক্রিয়াশেষে গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগুলি কি কি পরিমাণে আছে? 

€09%+0০ 72 2009 

১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন * 

মনে কর, স ঘনসের্টিমিটার গ্যাস কার্বন দ্বারা বিজারিত হইয়াছে; তাহা 
হইলে, উৎপন্ন 00 গ্যাসের পরিমাণ _ ২% ঘনসোন্টি, 

,*, অপরিবত্তিত 005 গ্যাসের আয়তন _ (৮০০ -3) ঘনসেন্টি, 
অতএব, ২7৮০০ -- 372 ১৩০৩ 

আআ ৫9০5০ 

অর্থাৎ, উৎপন্ন কার্বন-মনোক্লাইভ _ ১০০০ ঘনসেন্টি, 

এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড - ৩০* ঘনসেন্টি.। 

উদ্বাহরণ ৭। 1২5০ এবং ০ গ্যাসের একটি ৬* ঘনসেন্টিমিটার মিশ্রণকে 
সমায়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন সহ মিশ্রিত করিয়| বিছ্যুৎস্ষুলিঙ্গ সাহায্যে বিজারিতু 
করিলে ৩৮ ঘনসেন্টি, বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাওয়া গেল। মিশ্রণে কোন গ্যাস 
কত পরিমাণে ছিল ? ( এলাহাবাদ ) 

1৪০9+10এর মোট আয়তন » ৬* ঘনসেন্টিমিটার 

মনে কর 0এর আয়তন 
' ট50এর আয়তন - (৬০-30) ১১০ 

বি ২০+ 79 _ ৪০42 

॥ পি 

১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তশ 

2130+279- 2ন৪০+ 5 

২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

অর্থাৎ, 2 ঘনসেন্টিমিটার ₹০ হইতে ২ ঘনসের্টিমিটার 1৪ পাওয়া যাইবে। 

এবং (৬০ -%) ঘনসেটি, বি হ0 হইতে (৬০ -৯) ঘনসেন্টি, টব * পাওয়া যাইবে । 

২ +৬০- সু ৩৮ 

37588 

৬০ 3055 ১৬ 
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স্থতরাং মিশ্রণে [0 ** ৪৪ ঘনসে্টিমিটার এবং [50 - ১৬ ধনসের্টিমিটার 
ছিল। রর | 

,  উদ্ধীহরণ ৮। কার্ধন-মনোক্সাইভ [00], মিথেন [ ০7, ] এবং ইখেনের 
[0গানও] একটি ১০ ঘনসেন্টি, মিশ্রণকে ৪০ ঘনসেটি. অক্সিজেন সহ বিদ্যুৎস্ফুলিজ 

“বা জীবিত করিলে ১২ ঘনসোর্টিমিটার 0০05 গ্যাস উৎপন্ন হইল এবং ২৩ ঘন- 

সেটি. অক্সিজেন অবশিষ্ট থাঁকিল। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগুলির পরিমাণ বাহির 

কর। 

মনে কর, 00এর আয়তন _ » ঘনসের্টিমিটার 
০17«এর আয়তন »₹ 7৮ *% 

02176এর আয়তন *- 2 % 

স:++2 » ১০ 

আমর! জানি, 
200 + 08 »- 26০ 

২ ঘনায়তন ১ ঘনারতন ২ ঘনায়তন 

তের, + 205 7 005 + 2৪0 
১ ঘনায়তন ২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

202 ত + 705 7 4005 + 6780 
২ ঘনায়তন ৭ ঘনায়তণন ৪ খনায়তণ 

» ঘনসেন্টি, ০00এর জন্য ২ ঘনসেট্টি. 05 প্রয়োজন এবং % ঘনসেটি. 

005 উৎপন্ন হয়, 

9 ঘনসে্টি, 0নএর জন্ত ২৮ ঘনসের্টি, 05 প্রয়োজন এবং 9 ঘনসেন্টি, 
005 উৎপন্ন হয়, 

৬. এ ঘনসেটি, ০%7৫এর জন্য ২৫ ঘনসেট্টি, 05 প্রয়োজন এবং ২ ঘনসেনট, 

।"€5 উৎপন্ন হয়। 

রা উৎপন্ন 00৪এর পরিমাণ, ++ ২2 স ১২ রখ 

এবং প্রয়োজনীয় 0৪এর পরিমাণ ২ +২৮+ ২: ৪০--২৩ স্এ ১৭ 
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অতএব, ১1++2:75 ১৩ 

++ ২2 ০ ১২ 

2:78 4+ ৭2:75 ৩৪ 

৪ ঘনসেন্টিমিটার, 00এর আয়তন ) 
৪ ঘনসেন্টিমিটার, 0 ,এর আয়তন উত্তরণ" 

২ ঘনসেন্টিমিটার, 0]7০এর আয়তন 

গ্যাসমিতি প্রণালীতে গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের সংকেত নির্ণয- 
গ্যাসীয় হাইড্রোকার্ধনের [ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ, যেমন 0ো7,, 0517, 

ইত্যাদি] সংকেত নির্ণয়ে সর্বদাই উপরে উল্লিখিত গ্যাসমিতি-প্রণালীর সাহাধ্য 
লওয়া হয়। 

নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোকার্ধন গ্যাস একটি গ্যাসমান যন্ত্রে লইয়! উহার সহিত 
অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করা হয়। এই গ্যাস-মিশ্রণে বিদ্যুৎস্ষুলিঙ্ 

হি করিয়৷ হাইড্রোকার্বনটিকে সম্পূর্ণ জারিত কর! হয়। জারণের পর উহাতে 
কার্বন-ডাই-অল্সাইড, জল ও অপরিবর্তিত অবশিষ্ট অক্সিজেন থাকে । সাধ/& 

উষ্ণতায় এই উৎপন্ন জল তরল অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার আয়তন নগণ্য বলিয়া 

ধরা হয়। বস্ততঃ হাইড্রৌকার্বন ও "অক্সিজেনের বিক্রিয়ার পর সর্বদাই গ্যাস- 
মিশ্রণের আয়তনের হাস হয়.। শুধু যে জলের আযতন নাই বলিয়া! আয়তন কমিয়! 
যায় তাহা নয়। বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোকাবন ও উহার জারণ-জন্য প্রয়োজনীয় 

অক্সিজেন লোপ পায় এবং সেই স্থলে কার্বন-ডাই-অক্মাইভ ও জল উৎপন্ন হওয়ায় 

আয়তন-হ্াস ঘটে । 

উৎপন্ন গ্যাসে অতঃপর কিছুটা 07 ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। উহা সমস্তটুকু 
005 গ্যাস শোঁষধণ করিয়া লয়। সুতরাং গ্যাসের আয়তন আবার হাস পায়। 

এই দ্বিতীয়বারের 07 দ্বারা আয়তনের সক্কোচন কেবল 005 শোষণের ফলে 
হয়। অতএব 0 ছ্বার| গ্যাসের সঙ্কোচনের পরিমাণ উৎপন্ন 005 গ্যাসের 

আয়তনের সমান। অবশিষ্ট গ্যাস অপরিবত্তিত অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই : 
নয়। অবশ্ঠ এই সমস্ত আয়তনগুলিই একই উষ্ণত| ও চাপে নিরূপণ করিতে 
হইবে। 

হাইড্রোকার্ধন গ্যাসের আয়তন, বিদ্যুৎস্কুলিঙ্গ দেওয়ার ফলে যে সঙক্ষোচন 

হয় এবং 70 এর দ্বার! যে সঙ্কোচন হয়__এই তিনটি তথ্য হইতেই হাইড্রো- 

1. টু ৭ 

2 

4 
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কার্বনাটর সংকেত বাহির করা সস্ভব। নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা উহ 

সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে । 

সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে £__ 

(১) যেকোন পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উহীর সমায়তন অক্সিজেন গ্যাস 
হইতেছ্উভূত। 

(২) জল স্ষ্টি করিতে যে আয়তন অক্সিজেন প্রয়োজন উহাতে অক্সিজেনের 
দ্িগুণ-আয়তন হাইড্রে।জেন প্রয়োজন এবং সেই হাইড্রোজেন হাইডোকার্বন হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । 

(৩) যে পরিমাণ অক্সিজেন জারণে অংশ গ্রহণ করে তাহার একাংশ 005 

এবং অপরাংশ জল স্ছজন করিতে ব্যয় হয়। 

উদ্দবীহরণ ১। ১০ ঘনসেন্টি, একটি হাইড্রোকার্বন ২৫ ঘনসেন্টি, অস্সিজেন 
সহ মিশ্রিত করিয়া বিছ্যুৎস্ষুলিঙ্গ দ্বার! জারিত করিলে দেখা গেল উহার আয়তন 

মোট ১৫ ঘনসেন্টি, হইয়াছে । [09লু দেওয়াতে আয়তন আরও ১০ ঘনসেন্টি, 

সপাইল। হাইড্রোকাবনটির সংকেত নির্ণয় কব। ( কলিকাতা ) 

হাইড্রোকার্বনের আয়তন ₹ ১০ ঘনগেন্টি, 
অক্সিজেনের আয়তন 25/8652 

[0171 দ্বার সঙ্কোচনের পরিমাণ » ১০ ঘনসেনি, 

অর্থাৎ উৎপন্ন কাবন-ডাই-অক্সাইভ ₹ ১০ ***৮? 
অবশিষ্ট অপরিবত্তিত গ্যাসের আয়তন » ৫ *'ি 

ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ - ২৫-৫-২০ ঘনসেটি, 
কিন্তু ১০ ঘনসেন্টি, 005 গ্যালের জন্য ১০ ঘনসেন্টি, 04 প্রয়োজন হয়, 
অতএব (২০- ১০) - ১০ ঘনসেন্টি, অক্সিজেন জলের জন্ত ব্যয় হইয়াছে 

এবং উক্ত পরিমাণ জলের জন্য অক্সিজেনের দ্বিগুণ আয়তন অর্থাৎ ২০ ঘনসেট্টি. 

হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইয়াছে । 
২০ ঘনসের্টি, হাইড্রোজেন ১* ঘনসে্টি, হাইড্রোকার্বন হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে। | 
১০ ঘনসেন্টি, হাইড্রোকার্ধন হইতে ১০ ঘনসে্টি, 008 হয় এবং 

২০ ঘনসেন্টি, নৃৎ পাওয়া ষায়। 
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অতএব আভোগ্যাড়ো প্রকল্পা্যায়ী-__ 

১টি হাইড্রোকার্বন অণু হইতে ১টি 005 অথু হয় এবং উহাতে ২টি চাও অণু 
আছে। 

কিন্তু ১টি 0054 ১টি কার্বনের পরমাণু আছে। 
অতএব, ১টি হাইড্রোকার্বন অণুতে একটি কার্ধন পরমাণু ও ৪টি হাইফ্টেজেন 

পরমাণু আছে। 

.*.  হাইড্রোকার্বনটির সংকেত, তনু, | 

উক্ত পরীক্ষা্টিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করা হইয়াছিল এবং যে 

পরিমাণ অক্সিজেন অবশিষ্ট ছিল তাহা! জানা ছিল। কিন্তু মিশ্রিত অক্সিজেনের 
পরিমাণ জ্ঞাত না থাকিলেও সংকেত নির্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু সঙ্কোচনের 

পরিমাণ জান। অবশ্যই প্রয়োজন । যেমন-__ 

উদ্দাহরণ ২। ১০ ঘনসেন্টিথিটার একটি হাইড্রোকারন অতিরিক্ত অক্সিজেন 
মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বার। জাবিত করিলে মিশ্রণের আয়তন ২০ ঘনসেন্টি, 

হাঁস পায়। পরে উহাতে 7.0 দিলে পুনরায় ১০ ঘনসেন্টি, আয়তনের সন্কোচ 
হয়। হাইড্রোকার্বনটির সংকেত নির্ণয় কর। 

[০7 ছারা সঙ্কোচন্র্ পরিমাণ ৯ ১* ঘনসোন্টিমিটার 
উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স ১০ ঘনসেন্টিমিটার 

বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দেওয়াতে হাইড্রোকার্বৰ ও উহার জারণে ব্যবহৃত অক্সিজেন 
লোপ পায় এবং তৎস্থলে 5095 এবং £509 পাওয়া যায়। 1120 এর আয়তন 

নগণ্য । 

অতএব প্রথম সঙ্কোচনের পরিমাণ - 

হাইড্রোকার্বনের আয়তন + ব্যবহৃত 05এর আয়তন - উৎপন্ন 005এর 

আয়তন । 

', ২০ দঘবনসেন্টি, » ১০ ঘনসেন্টি.+ ব্যবহৃত 05এর আয়তন _ ১* ঘনসেন্টি, | 
ব্যবহৃত 0৪এর আয়তন -. ২০ ঘনসেন্টি- 

এবং এই অক্সিজেন হইতে জল এবং ১০ ঘনসেন্টি, 005 উৎপন্ন হইয়াছে। 

১০ ঘনসেন্টি, 00৪4 ১০ ঘনসেন্টি, 05 প্রয়োজন হয়, অতএব বাকী 

১০ ঘনসেন্টি, 0+ হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে; এই জল উৎপন্ন করিতে অবস্থাই 
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২০ ঘনসের্টি নূ* প্রয়োজন হইয়াছে এবং উহা ১০ ঘনসেন্টি. হাইড্রোক্ষার্বন 

হইতেই পাওয়া গিয়াছে । 
১* ঘনসেন্টি. হাইড্রোকার্বনে ২০ ঘনসে্টি, ঢ* আছে এবং উহা হইতে 

১০ ঘনসেন্টি, 005 পাওয়া যায়। « 
ঞ্» . একটি হাইড্রোকার্বন অণুতে ২টি 15 অণু আছে এবং উহ। হইতে ১টি 

005 অণু পাওয়া যায়। 
১টি 004 অণুতে ১টি কার্বন পরমাণু আছে । 

১ট হাইড্রোকার্বন অণুতে ৪টি ]] পরমাণু এবং ১টি 0 পরমাণু আছে। 

হাইড্রোকার্ধনের সংকেত, তো, | 

উদ্দাহরণ ৩। অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের সহিত ২০ ঘনসের্টিমিটার 
একটি গ্যাসীয হাইড্রোকার্বন মিশাইয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বারা জারিত করিলে উতার 
৩০ ঘনসেন্টি, সক্কোচন হয়। [1013 দিলে উহার আরও ৪০ ঘনসেন্টিমিটার 

সন্কোচন হয়। হাইড্রোকার্বনটির আণবিক সংকেত কি হইবে? [কলিকাতা ] 

1 বিহ্যৎস্ফুলিঙ্গের পর প্রথম সক্কৌচনের পরিমাণ - ৩০ ঘনসেন্টি. 
 ক077 ছাবা দ্বিতীয় সস্কোচনের পরিমাণ _ ৪০ ঘনসেন্টি 

অর্থাৎ উৎপন্ন 0০১,এর আয়তন _ ৪০ ঘনসেন্টি, 

প্রথম সক্কোচনের পরিমাণ » ভাইড্রেকার্বনের আয়তন 

+ ব্যবহৃত 0৪5এর আয়তন 

_ উৎপন্ন 0)5এর আয়তন 

৩০ _ ২৩ + ব্যবহৃত 0)এএর আয়তন - ৪০ 

অর্থাৎ ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন ₹ ৫* ঘনসেন্টি, 

এই অক্সিজেন দ্বার। জল ও ৪০ ঘনসেন্টি, ০05 পাওয়া গিয়াছে । ৪০ 
ঘনসের্টি, 005এ ৪০ ঘনসেন্টি, 05 প্রয়োজন হয়; অতএব, বাকী ১০ ঘনসেনি. 
05 দ্বারা জল উৎপর হইয়াছে এবং ইহাতে অবশ্যই ২৭ ঘনসেন্টি, 175 প্রয়োজন 

হইয়াছে । 

সুতরাং ২* ঘনসের্ট. হাইডোকার্ধন হইতে ২০ ঘনসেন্টি, হাইড্রোজেন এবং 
৪০ ঘনসেন্টি, 005 পাওয়া যায়; অর্থাৎ, ১টি হাইড্রোকার্বন অণু হইতে ১টি 

হাইড্রোজেন অণু এবং ২টি 005 অণু পাওয়া যায়। 
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২টি 00 অণুতে ২টি কার্বন পরমাথু থাকে । অতএব, ১টি হাইড্রৌকার্বন 

অণুতে ২টি চন পরমাণু এবং ২টি কার্বন পরমাণু থাকে । 

হাইড্রোকার্ধনটির আণবিক সংকেত _ 0গান্এ | 
কোন কোন সময় হাইড্রোকাধনের স্তারণ হইতে উদ্ভৃত 005এর পরিমাণ 

জানা না থাকিলেও হাইড্রোকাবনের ঘনত্বের সাহায্যে উহার সংকেত নির্ণয় পস্ভব । 
যেমন-_ 

উদ্দাহরণ ৪। ১০ ঘনসেট্টিমিটার একটি হাইড্রোকার্ন গ্যাস ২৫ ঘন- 
সেন্টিমিটার অক্সিজেন সহ মিশ্রিত করিয়া বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বার1 জারিত করিলে 
উহার আয়তন ১৫ ঘন্সেন্টিমিটার হইল । গ্যাসটির ঘনত্ব, ৮। উহার আণবিক 

সংকেত কি হইবে? 

বিহ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দেওয়াতে সক্কোচনের পরিমাণ » ১০+২৯৫- ১৫ 

২০ ঘনসেন্টিমিটার 

এই প্রক্রিয়াতে সমস্ত হাইড্রোকাবনটুক্কু, এবং উহার জারণ-কাধ্যে ব্যবন্ৃত 

অক্সিজেন লোপ পাইরাঁছে এবং কান-ডাই-অক্সাইভ উৎপন্ন হইয়াছে । টু 
সক্কোচনের পরিমাণ 

_ হাইড্রোকার্বনের আয়তন 

+ কার্বন ও টিভি জারণের জন্ত ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন 

_ উৎপন্ন 00৪5এর আয়তন 

মনে কর, ১. » কাবনের জারণ-কাধ্যে ব্যবজত অক্সিজেনের আয়তন 

গ » হাইড়োজেনের জারণ-কাধ্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন 

এবং যেহেতু ০+05 -₹ 005 
টি ১ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 

অতএব, উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আযতন, কার্ধন-জারণের জন্য যে 
অক্সিজেন ব্যয় হইয়াছে তাহার সযান হইবে । 

উৎপন্ন 005এর আয়তন ল স্ 

"* ২০-১০+-শ-50-১০+৬, 

৮০ 7১৩ 

অর্থাৎ হাইড্রোকাবনের হাইড্রোজেন অংশ জারণের জন্য ১০ ঘনসোর্টিমিটার 
অক্সিজেন প্রয়োজন হইয়াছে । 
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', হাইড্রোকার্বন হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের পরিমাণ ২০ ঘনসেন্টিমিটার 
অতএব, ১০ ঘনসেন্টি, হাইড্রোকার্ধনে ২০ ঘনপেন্টিমিটার হাইড্রোজেন আছে। 

. ১টি হাইড্রোকার্বন অণুতে ২টি হাইড্রোজেন অণু আছে ] 

৪ টি. 28885 ও পরমাণু আছে। 

ক্টীনে কর, হাইড্রোকানের প্রতি অণুতে কাবন-পরমাণুর সংখ্যা ১. 

স্থতরাং, উহার সংকেত, 00174 | 

এই সংকেত অনুযায়ী, হাইড্রোকার্বনটির আণবিক গুরুত্ব 
7 ১২ ১৮148 ১৮১ 

৪ ঘনত্ব ৮; অতএব উহার আণবিক গুরুত্ব - ১৬ 

১২107+8- ১৬ ",» [0১-১ 

.. হাইস্রোকার্নটির আণবিক সংকেত, তো] | 

০ ৫1 অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের মহিত মিশাইয়া ১৫ ঘনসে্টি, 

একটি হাইড্রোকার্ধন গ্যাসকে বিছ্যুতস্ুলিঙ্গ দ্বার জারিত করিলে, গ্যাস-মিঅণের 

আয়তনের ৪৫ ঘনসেট্টিমিটার সক্ষোচন সাপিত হঘ। গ্যাসটির ঘনত্ব ২২ হইলে, 
উহার আণবিক সংকেত কি হইবে ? 

বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দ্বারা জারণের ফলে যে সঙ্কোচন হইযাছে, উহাতে হাইড" 

কার্বনটুকু এবং উহার 0 এবং জারণের জন্য প্রয়োজনীয় 9৪ লোপ পাইয়াছে 
এবং কিছু 005 উৎপন্ন হইয়াছে । উৎপন্ন 0095 এর আযতন কাবনটুকু জারিত 

করিতে যে অক্সিজেন প্রয়োজন তাহারই সমান । 

', সষ্কোচনের পরিমাণ - হাইড্রোকাঁবনের আয়তন 
+ কার্বনের জারণ-কাধ্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন 

+ হাইড্রোজেনের জারণে ব্যবহৃত অক্সিজেনের আয়তন 

_ উৎপন্ন 005এর আম্মতন | 

মনে কর, কার্ধনের জারণে ব্যবহৃত অক্সিজেন ₹ স্ ঘনসেন্টিমিটার 
হাইড্রোজেনের... ১১2০2 ঘনসেন্টিমিটার 

এবং উৎপন্ন -00* গ্যাসের আয়তন » % ঘনসেন্টিমিটার 

*,:৪8৫--১৫+-১01+ ১5-১0-5১৫1 

রি -*৩০ ঘনসেন্টিমিটার 
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অর্থাৎ, হাইড্রোকার্বন হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে জারিত করিতে ৩০ 

ঘনসেন্টি, অক্সিজেন প্রয়োজন । 

অতএব হাইড্রোকার্ধন হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন ৬০ ঘনসের্টি, 
', ১৫ ঘনসেন্টিমিটার হাইড্রোকার্ধনে ৬ ঘনসেন্টিমিটার ননঃ গ্যাস আছে। 

অতএব ১টি হাইড্রোকাবন অণুতে ৪টি হাইড্রোজেন অণু বা ৮টি হাইর্ডোঁজেন 

পরমাণু আছে। 

মনে কর, প্রতিটি হাইড্রোকার্বন অণুতে 9 সংখ্যক কার্বন পরমাণু আছে। 

,*. উহার আণবিক সংকেত হইবে 01751 

এই সংকেত অনুযায়ী, উহার আণবিক গুরুত্ব _ ১২ ০+৮৯% ১ 

কিন্তু ঘনত্ব - ২২, সুতরাং উহার আণবিক গুরুত্ব ₹ ৪৪ । 

", ১২ প+৮৯৪৪ 

১০ঠি৯ত 

.-, হাইড্রোকাবনটির আণবিক সংকেত, 09 ও । 

৯ 

€& | 

অনুশীলন 
২৫ লিটার আ্যমোনিয়। গ্যান প্রস্তুত করিতে একই চাপ ও উঞ্তায় কত আঘতন 

হাঈড্রে।জেন দরকার হইবে ? 

বাতাসে অক্সিজেন আয়তন হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ আছে। ১০৭ লিটার 50, গাঁসকে 

জাবিত কবিতে কি পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন হইবে? চাঁপ ও উষ্ণতার কোন পরিবন্তন 
হইবে না। 

আয়তন হিসাবে বায়ুতে, 0৭» ২১%, বি*-৭৯% | বাষুর সমস্তটুকু অক্সিজেনই যদি 
কার্বনের সহিত যুক্ত হয় তবে উৎপন্ন প্রডিউসাব গ্যাসেব উপাদানগুলির শতকব! পরিমাণ 
কি হইবে? 
* লিটার আযাসিটিলীন গ্যাস প্রজ্লনে কত লিটার বায়ু প্রয়োজন হইবে? (বায়ুতে 
057-২০% )। উৎপন্ন ০05 গ্যাসের আয়তন কত হইবে? চাপ ও উঞ্ণত৷ 
অপরিবন্তনীয় | 

৫ লিটার নাইন্ট্রক অক্সাইডকে নাইট্রোজেন-পার-অক্সাইডে পরিণত করিতে একই চাপ ও 

উষ্ণতায় কতথানি অক্সিজেন প্রযৌজন হইবে? উৎপন্ন 250, গাসের আয়তন কত 

হইবে? 

প্রমাণাবস্থায় ১ লিটার কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করিতে ২৭০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং 
৭৫০ মিলিমিটার চাপের কতখানি কার্বন-মনোক্সাইড ও অক্সিজেন প্রয়োজন হইবে? 



প্ 

৮ 

১৩ | 

১২. | 

১৩। 

১৪ | 

১৪ । 

১৬ | 

১৭ | 
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১** লিটার 005 হইতে প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন পরিমাণ 00 গ্যাস পাওয়া যাইতে 
পারে? € কলিকাত ) 

১৭০ সেন্টি, উষ্ণতা এবং ৭২৯ মিলিমিটার চাপে ৯* ঘনসেটিমিটার ক্লোরিণ আমোনিয়া 
হইতে কতট! নাইট্রোজেন প্রমাণাবস্থায় উৎপন্ন করিতে পারিবে ? 

৭* ঘনসেন্টিমিটার 00, ২৮ ঘর্নসে্টিমিটার অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া বিছাৎস্ফুলিঙগ 
সাহায্যে জারিত করা হইল। তৎপর গাস-মিশ্রণটিকে £€0ল দভ্রবণের ভিতর দিয় 

পরিচালিত কর! হইলে কি গ্যাস কত পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিবে ? (বোন্বে) 

২৫ ঘনসেন্টিমিটার আয়তন একটি হাইড্রোজেন ও নাইন্রিক অক্সাইডের মিশ্রণ উত্তপ্ত কপারের 
উপর দিয়া পরিচালনার পর দেখা গেল উহার আয়তন ২* ঘনসেট্টিমিটার হইয়াছে । 

গ্য।স-মিশ্রণের উপাদ[ন দুইটি শতকরা কি পরিমাণে ছিল? চাপ ও উষ্ণতার কোন 

পরিবর্তন হয় নাই। ( কলিকাত। ) 

একটি কোলগ্যাসে, 7 ৪৫%, 07 ,-৩*%, 0-২০% এবং 0517১,-৫% ছিল। 
১০০ ঘনায়তন কোলগ্যাস ১৬০ ঘনায়তন অক্সিজেনের সহিত মিশাইয়া বিছ্যাৎ-শিখার 

সাহায্োে জারিত করিলে, বিক্রিয়া-শেষে কি কি গ্যাস কত পরিমাণে থাকিবে এবং 

গাসেব মোট আয়তন কত হইবে ? (পাঞ্জাব) 

একটি গ)াস-মিশ্ণে ত্র _ ৪৬%, 07,7৪০, (,1714-১8% আছে। ১** লিটার 

এই মিশ্রণকে জারিত কবিতে কতটা বাধুর দরকার হইবে? বাযুতে অক্সিজেন শনকর! 
২১ ভাগ আছে। ( লগ্ন) 

00 এবং (55135 গ্যাসের ৪* ঘনসেন্টিমিটার একটি মিশ্রণ ১০ ঘনসেন্টিমিটার 
অঞ্সিজেনের সহিত মিশাইয়া একটি গ্যাসমানযন্ত্রে বিছ্াংস্কুলিঙ্গ সহকারে জারিত করা 
হইল | বিক্রিয়।র পব গ্যাসের আয়তন ১০৪ ঘনসেন্টি, হইল এবং 1047 দ্বার! 
শোষণেব পর অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন ৪৮ খনসেটি. দেখ গেল। গ্যাস-মিশ্রণের 

উপাদানদ্বয়ের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর। (এলাহাবাদ ) 

কার্বন-মনোক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এক লিটার একটি মিশ্রণ হইতে ১৬০০ 

ঘনসেন্টিমিটার 00 পাওয়া গেল। উষ্ণতা! ও চাপের কোন পরিবঙন হয় নাই। 

গ্যাস-মিশ্রণের উপাদান দুইটি কত পরিমাণে ছিল? ( কলিকাতা ) 

নিখেন, ইথিলীন ও আসিটিলীনের ২* ঘনসেন্টিমিটার একটি শিশ্রণকে বিছ্াৎস্ফলিঙ্গ 
সাহায্যে সম্পূর্ণ জারিত করিতে ৪৯ ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হইল এবং 
উহার ফলে ৩৩ ঘনসেন্টিমিটার 005 পাওয়া গেল। মিশ্রণের উপাদানগুলি কোন্টা 

কত পরিমাণে ছিল ? * 

১৫ ঘনসোর্টিমিটার হাইড্রোজেন, কার্ধন-মনোক্সাইড এবং মিথেনের একটি মিশ্রণের 

জারণের জন্য ১৫ ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হুইল এবং উৎপন্ন কার্বন-ডাই- 
অক্সাইডের পরিমাণ ১* ঘনসেন্টিমিটার। উপাদানগুলি মিশ্রণে কি অনুপাতে ছিল। 

১* ঘনসেটিমিটার একটি হাইফ্রোকার্বন ২৫* ঘনসেন্টিমিটার বায়ুর সহিত মিশাইয়। 
বিদ্যৎ্ষুরণ দ্বারা জারিত করিলে উহার আক্নতনের ৪* ঘনসেট্টিমিটার সন্কোচন দেখা 
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গেল। 0] দ্বারা শোষণের ফলে উৎপন্ন 005এর আন্নতন দেখা গেল 

৪* ঘনসেন্টিমিটার । হাইড্রোকার্বনটির সংকেত কি হইবে ? (কলিকাত। ) 

১৮। একটি হাইড্রোকার্বনকে জারিত করিতে যদি উহার তিনগুণ আয়তন পরিমাণ অক্সিজেন 

প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন 005 গ্যাসের আয়তন যদি উহাঁর দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে 
হাইড়রোকার্বনটির সংকেত কি হইবে? *% রী 

১৯। ৫* ঘনায়তন একটি গাঁস ৭* ঘনায়তন অক্সিজেন সহ মিশ্রিত করিয়া বিছা দ্বার] 
জারিত করিলে ৫* ঘনীয়তন 005 উৎপন্ন হয়। (০7 দ্বারা 00২ শোষণ করিয়া 

লইলে ৪৫ ঘনায়তন অক্সিজেন উদ্বৃত্ত থাকে। গ্যাসটি কি? €পাটনা ) 

২০। ১২ ঘনসেন্টিমিটার একটি হাইড়েকার্বন গ্যাস ৯* ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেনসহ মিশ্রিত 

করিয়া একটি গ্যাসমানযন্থ্রে বিছ্যাংস্কলিঙ্গ দ্বারা জারিত করিলে মিশ্রণের আয়তন ' 
প২ ধনসেন্টি দেখা গেল। ইহাতে [01৮ ট্ুকাইয়া দিলে উহার আয়তন ৩৬ ঘনসেণ্টি. 
লোপ পায এবং অবশিষ্ট গ্াাস অন্সিজেন থাকে । গাসটি কি? ( পাটন।) 

২১। ২০ ঘনসেটি. একটি হ।ইডোকার্বন অতিবিক্ত অক্সিজেন সহ মিশ্রিত কবিয়া গ্যাসমানযন্্রে 
বিছ্বাৎস্মুবণ দ্বাৰা জাবিত কবিলে মিশ্রণে আযতন ৩* ঘনসেটি ইস পাইল । উহাতে 

7017 দেওযাব ফলে পুনবাম ৪* খনসেটি. আয়তন লোপ পাইল । হাড়ে কারনটির 
মংকেত কি হইবে? 

২২। ১০ ঘনসেন্টি, একটি ঠাইড্রেকীবনেব সহিত ১০৭ খনসেটি অক্সিজেন মিশাইয়া * 
বিদ্বাংক্ষ-লিঙ্গ দ্বাবা জাবিত কৰিলে মিশ্রণেব আযতন দেখা গেল ৭৫ ঘনসেটি,। ইহাতে 
[017 »কাইয়া দ্রিলে কআযঙন আবও কমিয়া ৩৫ ঘনসেটি হইল। হাইডে।কাধনটিব 

মংকেত কি হইবে? 

২৩1 ১* ঘনসেন্টি, একটি হাইড়ে কার্বন অতিবিক্ত অন্সিজেনসহ মিশিত কবিয। জাবিত কৰিলে 
উহা আয়তনেব সঙ্কেচন দেখ! গেল ৩০ ঘনসোন্ট, | 7ং0]7 দ্বারা শোষণের কলে 

আয়তনেব আবও ৩০ ঘনসেন্টি সন্কোচন ঘটিল। হীইড্রেকার্বনটির সংকেন নির্ণয় কর। 

২৪। ১০ ঘনুসেন্টি একটি হাউড্োকাবন অতিরিক্ত অক্সিজেনসহ মিশাইয়া জারিত করিলে 

মিশ্রণের আয়তনের ৩০ ঘনসোর্টি সন্বোচন ঘটে । হাইড়োকার্ধন গ্যাসটির ঘন, ২৮। 

উহার সংকেত কি হইবে ? 

২৫। একটি গ্যাসীয় হাইড্রোকাধন জাবিত কবিলে উহাব সমায়তন (05 পাওয়া যায় । গ্যাসটির 
ঘনত্ব ১৪ হইলে, উহার সংকেত কি হইবে ? 

২৬1 ১৫ ঘনসেটি. একটি গাঁসীয় হাহড়ে।কার্বনকে [ ঘনত্ব -২২ ] অতিরিক্ত অক্সিজেন দ্বার 

বিছ্বাংস্কংলিঙ্গ সহকারে জারি করিলে মিশ্রণের আয়তনের ৪৫ ঘনসেন্টি. সন্কোচন ঘটে। 

হাইড়োকার্বনের সংকেত ক্রি হইবে ? 

২৭। ১০ ঘনসেটি, একটি হাইড কাধন গ্যাসের সহিত ৯* ঘনসেন্টি, অকিজেন মিশাইয়া বিছ্যাৎ- 
শিখার সাহায্যে জাপ্িত কৰিলে মিশ্রণের আয়তন হুইল, ৮* ঘনসেন্টি, | উহাতে 0. 
দিলে আয়তন কমিয়। ৭* ঘনসেটি. হইল । গ্যাসটি কি? 

২৮। একটি হাইড্রোকার্বন ( ঘনত্ব-০১৪) নাইন্রোৌজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। 
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মিশ্রণের ১৫ ঘনসেট্টিমিটার ৮৫ ঘনসে্টি, অক্সিজেনসহ মিশাইয় বিদ্যুৎস্যুলি্ দ্বারা 

জীরিত করা হইলে, উহার আরতন হইল ৮* ঘনসোর্টি, | ইহাতে £0 ছে দেওয়াতে 
আয়তন কমিয়! ৬* ঘনসেন্টি, হইল । মিশ্রণের উপাদান দুইটি কি অনুপাতে ছিল? 

২৯। বাযুতে অক্সিজেন ২১ শতাংশ আছে। একটি প্যারাফিনের (0-৮*% ) পূর্ণ-দহনে 
২৭০ সেন্টি, এবং ৭৫০ মিলিমিটারের কত পরিমাণ বায়ুর প্রয়োজন হইবে"? ( কলিকাত। ) 

৩০ খ্জ একটি জ্বালানীতে ৯* শতা:শ কার্বন আছে, বাকী ১* শতাংশ অদ্দাহ্া। এক কিলোগ্রাম 
জ্বালানীর পূর্ণ-দহনে কি পরিম।ণ বাঁযু প্রয়োজন? (বায়ুতে 0*-২১%)। 

৩১। ওয়াটার গ্যাস ও প্রডিউসার গ্যাসেব উপাদানগুলির অনুপাত নিম্নরূপ £ 
ওয়টাব গ্যাস--]7- ৫, (0. ৪৭, 00 -৩% 

প্রতিউস।র গ্যাস_ টব 5-৬০, 00 -৩৫, (105-৫% 
উক্ গাস-দ্ধয়কে ৩ : ২ অনুপ।তে মিশ্রিত কবিয। অতিরিক্ত ষ্ভীম সহযোগে প্রবন্ধীকের উপর 

দিয়। প্রবাহিত কবিলে মিশ্রণে নাইট্রোজেন ও হাইডজেনেব অনুপাত কি হইবে ? 

৩২। ২৫ ঘনসেটি অক্সিজেনেব ভিতব শব্বহীন বিছ্বাৎ-ক্ষরণ করিলে উহার আয়তন ২* ঘনসেন্টি, 
হইল । ইহাতে কতটুকু ওজোন উৎপন্ন হইয়াছে 

৬। অযনমিতি ও ক্ষারমিতি (4০10110001 তত 4১1159,1110967%) 

প্রশমন-ক্রিয়া 2 অয় ও ক্ষাবেব দ্রবণ একত্র হইলেই উহাদেব ভিতব 
লাবনিক বিক্রিয়া ঘটে এবং জল ও লবণ উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ার জন্ত অস্ত্র ও 

ক ।র উভয়েরই দ্রবণ প্রয়োজন । দ্রবণে অল্প আম্নিত হইয়া [া+ আয়ন উৎপাদন 

করে এবং কার 011- আয়ন উত্পাদন করে । অক এবং ক্ষারের ক্রিয়ার সময় 

177 এবং 011- আধন মিলিত হইয়! জল উত্পাদন করে 2 

701+ 40771 ল 78097৮11750) 

17+001-+ 8 +011-- ও +01-4+ 10120) 

এইরূপ অস্ত্র ওক্ষারের বিক্রিয়াটিকে সচরাচর «প্রশমন-ক্রিয়1” (ই ৩৪০৪155- 
(000) বলা হয়। বস্তরতঃ প্রশমন ক্রিয়াতে ছ7+ এবং 0£7- আয়নের মিলন ঘটে। 

বল! বাহুল্য, রাসায়নিক হ্ুত্রান্থযায়ী নিদ্দি্ট পরিমাণ 'ক্ষারের সহিত নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অন্ন বিক্রিয়া করিবে । অতএব, কোন অশ্দ্রবণের সহিত উহাকে: প্রশমিত 
করিতে যতটা ক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষার মিঅিত করিলে সম্পূর্ণ 
অঙ্নটুকু প্রশমিত হইয়! লবণে পরিণত হইবে এবং অতিরিক্ত ক্ষারটুকু অবশিষ্ট 
থাকিবে । পক্ষান্তরে মিশ্রিত ক্ষারের পরিমাণ অশ্নটুকুর প্রশমনের পক্ষে পর্যাপ্ত না 

হইলে, অতিরিক্ত অগ্প থাকিয়া যাইবে এবং সম্পূর্ণ ক্ষারটুকু লবণে রূপাস্তরিত 
হইবে। অর্থাৎ, ক্ষার এবং অল্প একত্র হইলেই যতক্ষণ ন! একটি সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত 

র্ 
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ইইয়া লোপ পায় ততক্ষণ বিক্রিয়া! চলিবেই ৷ যদি অয ও ক্ষার দুইটিই উহাদের 
পরস্পরের প্রয়োজনীয় অনুপাতে থাকে তবে দুইটিই লোপ পাইবে এবং লবণের 
একটি প্রশম-দ্রবণ পাওয়া যাইবে । 

নির্দেশক-_অয্র দ্রবণ লিটমাসকে লাল এবং ক্ষার দ্রবণ লিটমাসকে নীল বর্ণে 
পরিণত করে। স্থতরাং কোন ভ্রবণে ছুই এক ফোটা লিটমাস মিশাইলে ফাঁদ উহা 
লাল হয় তবে উহ! অস্ত্র দ্রবণ বুঝা যাইবে । আর যদি লিটমাস মিশাইলে দ্রবণের 
রং নীল হয় তবে দ্রবণটি ক্ষারজাতীয় বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ বর্ণ-পরিবর্তনের 
সাহায্যে লিটমাস কোন দ্রবণের অল্প ব৷ ক্ষার গুণ নির্দেশ করিতে পারে । 

লিটমাসের মত এবূপ আরও অন্যান অনেক পদার্থ আছে যাহারা নিজেদের 
বর্ণের পরিবর্তন দ্বারা অগ্র ও ক্ষার-দ্রবণ চিহ্নিত করিতে পারে ; যথ! £-_ফিনল- 

থ্যলিন, মিথাইল অরেঞ্ী, মিথাইল রেড ইত্যাদি । যে সকল পদার্থ অল্প এবং ক্ষার 
দ্রবণের সংস্পর্শে বিভিন্ন রঙ ধারণ করিয়া! উহাদিগকে নির্দেশ করিতে পারে, সেই 
পদার্থগুলিকে আমরা “নির্দেশক” বা ন্থিচক” (01011586019) বলি । আমরা সর্ববদা 

যে সকল নির্দেশক ব্যবহার করি, ক্ষার এবং অগ্র দ্রবণে তাহাদের রডের পরিবর্তন 

এখানে উল্লেখ কর] হইল :__ 

নির্দেশক অগ্প দ্রবণে ক্ষার দ্রবণে 

১1 লিটমাস লাল নীল 

২। মিখাইল অরেঞ গোলাপী হলুদ 
৩। মিথাইল রেড লাল হলুদ 

৪। ফিনলথ্যলিন বর্ণহীন লাল 

মনে কর, একটি 1701 দ্রবণকে ট৪0ল দ্রবণ ছার! প্রশমিত করা হইতেছে । 

[701 দ্রবণটি একটি বীকারে লইয়! উহাতে ছুই ফোঁটা ফিনলথ্যলিন নির্দেশক 

দেওয়া হইল। উহ! বর্ণহীনই থাকিবে । অতঃপর উহাতে বিন্দু বিন্দু ক্ষার দ্রবণ 
মিশাইলে, ক্রমে ক্রমে উহার অল্প কমিয়া যাইবে । কিন্তু যতক্ষণ অল্প থাকিবে 

ভ্রবণটি বর্ণহীনই থাকিবে। কিন্তু ক্ষার দ্রবণ আরও মিশ্রিত করিয়৷ যেইমাত্র 

সম্পূর্ণ অক্লটুকু প্রশমিত হইয়া যাইবে এবং একফৌোটা ক্ষার অতিরিক্ত হইবে 
তৎক্ষণাৎ দ্রবণটিকে ফিনলথ্যলিন লাল করিয়া দিবে। যে অবস্থাক্স, অর্থাৎ 
মতথানি ক্ষার দিলে সম্পূর্ণ অগ্নটুকু প্রশমিত হয় তাঁহাকে “প্রশমন-ক্ষণ” 06৫৮] 

[3০2 বলে । নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের ছারা এইভাবে প্রশমন-ক্ষণ নির্ধারণ 
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সম্ভব। অল্প ভ্রবণে ক্ষার না ঢালিয়া, ক্ষার দ্রবণে অল্প ধীরে ধীরে মিশাইয়াও 
প্রশমন-ক্ষণ বাহির করা যায়। স্থতরাং নির্দেশক যে কেবল কোন দ্রবণের অস্বত্ব 

ব!ক্ষারত্ব নির্দেশ করে তাহা! নহে, উহা প্রশমন-ক্ষণ নির্ধারণে বিশেষ উপযোগী । 

.ফিলন-খ্যলিনের পরিবর্তে অন্তান্য নির্দেশক দ্বারাও প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয় কর! যায়। 

সয় দুই শ্রেণীর-_তীব এবং মৃদু । কতকগুলি অস্ যেমন 7701, 13590, 

ইত্যাদি ভ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হইয়া থাকে এবং প্রচুর 7+ আয়ন উৎপন্ন 
করে। ইহারা তীব্র অম্। আবার আযাসেটিক আযাসিভ, কার্নিক আযাসিভ 

প্রভৃতির তড়িৎবিযোজন খুব কম, সুতরাং উহারা বিশেষ [7+ আয়ন দেয় না। 
ইহাদ্দিগকে মৃদু অস্ত্র বলে। 

অল্নের মত ক্ষারও তীব্র এবং মৃদু ছুই শ্রেণীর । তীব্র ক্ষার যথা» 077 

আয়নিত হইয়া প্রচুর 973- আয়ন হ্ষ্টি করে। কিন্ত মৃদু ক্ষার, যথা টযাঢা,017 
বিশেষ আয়নিত হয় না এবং উহা! খুব সামান্য 01]- আয়ন উৎপাদন করে। 

অস্স ও ক্ষারের বিক্রিয়াকলে প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয়ে উহাদের তীব্রতা বা মৃত! 

যায়ী নির্দেশক ব্যবহার করিতে হয়। সব নির্দেশক সমস্ত রকম বিক্রিয়ার 

| স্থির করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। যথাযোগ্য নির্দেশক বাবহারের একটি 

লিক1 দেওয়া হইল £-_ 

প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয় উপযুক্ত নির্দেশক 
১। তীব্র ক্ষার-_-মুছু অস্্ ফিনল-খ্যলিন 

২। মৃদু ক্ষার- তীব্র অস্র মিথাইল অহরগু 

৩। তীব্র ক্ষার তীব্র অগ্র যেকোন নির্দেশক 

অম্প ও ক্ষারের তুল্যাঙ্ক-_অগ্নের যতভাগ পরিমাণ ওজনে একভাগ 

প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে, সেই পরিমাণকে “অগ্পের তুল্যাস্ক” (0121৩0 
৮৮ 0£ 07০ 2০10) বলে । সৃতরাং যত গ্রাম আযাসিড হইতে একগ্রাম হাইডোজেন 

পাওয়া যাইবে, তত গ্রাম সেই আাসিভের "গ্রাম তুল্যাঞ্চ” (£7-60015515170) | 

যেমন, ৩৬৫ ভাগ 01 হইতে একভাগ হাইডোজেন পাওয়া যাঁয়। 

চ101এর তুল্যাঙ্ক, ৩৬'৫ ; এবং 7701এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৬৫ গ্রাম । 

[1550 ,এর ৯৮ ভাগ হইতে ২ ভাগ হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করা যায়। 
"- অতএব, [৪30*এর তুল্যাঙ্ক, ২৮ - ৪৯ এবং 179504এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, 

৪৯ গ্রাম । 

৪৯ 
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আবার, আযামিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-সংখ্যাই উহার ক্ষারগ্রাহিত| । 
অতএব, আযামিডের গ্রাম-অণুকে উহার ক্ষারগ্রাহিতা দ্বারা ভাগ করিলেই উহার 
গ্রাম-তুল্যাঙ্ক পাওয়া যাইবে £__ 

অক্পলের গ্রাম-অণু 
অল্ের ক্ষারগ্রাহিভা ৬৮ টি 

ক্ষারের তুল্যাহ্কও অন্থরূপ উপায়ে স্থির করা হয়। ক্ষারের যত ভাগ পরিমাধ 
ওজনের একটি 0 মূলক অর্থাৎ ১৭ ভাগ ওজনের 017 মূলক থাকে, সেই 
পরিমাণকে “ক্ষারের তুল্যাস্ক” (600152107 ₹/.. ০৫ 07 10296) বলে। স্থতরাং 

যত গ্রাম ক্ষারবস্তুতে ১৭ গ্রাম 01] মূলক থাকে, উহাই ক্ষারের “গ্রাম-তুল্যাঙ্ক: 
(800. ০1815216100) 1 যেমনঃ ৪0 ন0এর ৪০ ভাগে ১৭ ভাগ 0োত্র মুলক 

আছে। 

ব501][এর তুল্যাঙ্ক, ৪০3 এবং উহার গ্রাম-তুল্যান্ক, ৪০ গ্রাম । 

আবার, ০৪(011)2এর ৭৪ ভাগ ওজনে ৩৪ ভাগ ০911 মূলক আছে। অতএব, 

অল্্রের গ্রাম-তুল্যান্ক - 

05(017)5এর তুল্যাঙ্গ ২ - ৩৭$ এবং উহার গ্রাম-তুল্যান্ক, ৩৭ গ্রাম। ৃ 
7 

আমর! জানি, ক্ষারের 013 মূলকের সংখ্যাই উহার 'মন্্রগ্রাহিতা। অতএব, 
ক্ষারের গ্রাম-অণুকে উহার অশ্রগ্রাহিতা. দ্বারা ভাগ করিলেই, কত গ্রাম ক্ষারে 
একটি 011 মূলক আছে পাওয়া যাইবে । উহাই ক্ষারের তুল্যাস্ক। 

ক্ষারের গ্রাম-অগু 
ক্ষারের অগ্রগ্রাহিতা 

দেখা যাইতেছে, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ধ কোন অয্নে এক গ্রাম প্রতিস্থাপনীয় 

হাইড্রোজেন থাকিবে । আবার, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক কোন ক্ষারে ১৭ গ্রাম 0৮8 
মূলক থাকিবে । এক গ্রাম হাইড্রোজেনকে প্রশমিত করিতে ঠিক ১৭ গ্রা 07৮ 
মূলকই প্রয়োজন । অতএব, স্বচ্ছন্দে বলা যায়, ক্ষারের যত গ্রাম ওজন এক গ্রাম- 
তুল্যাঙ্ক অপরকে প্রশমিত করে, উহাই ক্গারের “গ্রাম-তুল্যাস্ক”। 

লবণের তুল্যাস্ক__ক্ষারমিতিতে কখনও কখনও লবণের তুল্যাঙ্ক প্রয়োজন 
হয়। লবণের ভিতরে যে ধাতুটি থাকে উহার তুল্যাঙ্ক-ভাগ যত ভাগ পরিমাণ 

লবণে থাঁকিবে, তাহাই লবণের তুল্যাঙ্ক হইবে । যেমন, 
[95008 লবণের আণবিক গুরুত্ব, ১০৬ এবং উহাতে ৩৬ ভাগ সোডিয়াম 

আছে। সোডিয়ামের তুল্যান্ক, ২৩। 

ক্ষারের তুল্যাঙ্ক - 
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অতএব ২৩ ভাগ লোভিয়াম ২২৬ অর্থাৎ ৫৩ ভাগ 1%5005এ আছে। 

[555093এর তুল্যাঙ্ক, ৫৩। উহার গ্রাম-তুল্যান্ক, ৫৩ গ্রাম । 

£150505)5এর আণবিক গুরুত্ব, ৩৪২ এবং উহাতে ৫৪ ভাগ আ্যালুমিনিয়াম 
আছে। আ্যালুমিনিয়ামের তুল্যান্ক, ৯। ্ 

ক ৯ ভাগ আযালুমিনিয়াম ২২৮৯ » ৫৭ ভাগ 4150309)৪তে আছে 

4১1505095)5এর তুল্যাঙ্ক, ৫৭ এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৫৭ গ্রাম । 

অল্প এবং ক্ষারের দ্রবণ-_-সব অল্ন বা ক্ষারের দ্রবণের শক্তি বা মাত্রা এক 

হইতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্রবণে যে পরিমাণ অঙ্প ব' ক্ষার দ্রবীভূত থাকে 

তাহার উপর উহার শক্তি নির্ভর করে। ্ 
এক লিটার দ্রবণে আযঁসিভ ব1 ক্ষারের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রবীভূত থাকিলে উত্ত 

দ্রবণকে “তুল্য-দ্রেবণ” বা নরম্যাল দ্রবণ বলে। সংকেতের পূর্ব্বে “বৈ” লিখি 

তুল্য-দ্রবণ বুঝান হয়। বব 7101 অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের তুল্য-দ্রবণ। 
সু £911 অর্থাৎ কষ্টিক পটাসের তুল্য-দ্রধ্ণ। 
/ " 1101এর তুল্যাঙ্ক, ৩৬:৫। উহা'র তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে ৩৬৫ গ্রাম 20 
।কিবে। 

ব25005এর তুল্যান্ক, ৫৩। উহার তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে ৫৩ গ্রাম 

[5003 থাকিবে । ইত্যাদি । 

কোন কোন সময় এক লিটার অস্র বা ক্ষার দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ষের 

পরিবর্তে উহার কোন ভগ্নাংশ পরিমাণ দ্রাব থাকে । সেই সকল দ্রবণেৰ নাম 
মাত্রাুযায়ী দেওয়! হয়। যেমন £ একটি ক্ষার দ্রবণের এক লিটারে ঘদ্দি এক 

গ্রাম-তুল্যান্ষের একশত ভাগের এক ভাগ থাকে, তাহা হইলে এ দ্রবণকে শতাংশ- 
তুল্য-দ্রবণ (60707010721 5910002) ব্লা হয়। ক্ষার এবং অগ্নের এইরূপ 

ছুইটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল। 

॥ 

| 

লিটারে দ্রাবের দ্রবণের নাম দ্রাবের পরিমাণ 
8 তুল্যাঙ্গ-পরিমাণ মাত্রার সংকেত 98003 মন ৪50 

১! ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক -- খে -_ তুল্য-্রবণ -- ৫৩গ্রাম--৪৯ গ্রাম 

২) ৩ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক -_- ৩] -_ ত্রিগুণ তুল্য-ব্রবণ __ ১৫৯ ৮ -_ ১৪৭৮ 

৩। হুগ্রাম-তুল্যাঙ্ক _-'৫]য _- অঞ্ধ তুল্য-দ্রবণ -_ ২৬৫৮ _- ২৪৫৮ 
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9 | হত গ্রাম-তুল্যাঙ্ক -- "১ দশমাংশ তুল্য-দ্রবণ -- ৫৩ ৮ ৪৯5 

৫1 ইন গ্রাম-তুল্যাঙ্ক _- '*১২-_- শতাংশ তুল্য-দ্রবণ _- ৫৩ ৮ 18৯ 5 

৬। এন গ্রাম-তুল্যাঙ্ক-_*১- পহলাংশ তুল্য-দ্বব্ণ-_- "০৫৩ ৮-- "০৪৯ % 

ইত্যাদি । 

'*তাব লুকে হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের তিন-শতাংশ তুল্য-ত্রবর্গ বল 
হইবে। "২৭ ব0কে কষ্টিক-সোভার ২৭ সহম্রাংশ তুল্য-দ্রবণ অথবা 
*০২৭ তুল্য-দ্রবণ বল৷ হইবে। 

এক লিটার ভ্রবণে যত গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব থাকিবে তাহাই সেই ভ্রবণের. 
গ্ক্তি বা তুল্যাঙ্ক মাজা” (টব 0105911) 1 যেষন, ৫ [9৪০09 ভ্্রবণের 

তুল্যাঙ্ব-মাত্রা ৫; কেন ন! উক্ত দ্রবণে "৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক সোডিয়াম কার্বনেট এক 
লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত আছে। পরবর্তী আলোচনাতে “ঘাত্রা* উল্লেখ করিলে 
তুল্যাঞ্ক-মাত্রা বুঝিতে হইবে। 

এক লিটার দ্রবণে এক গ্রা্তুল্যান্কের পরিবর্তে যদি এক গ্রাম-অণু দ্রাব থাকে 
তবে উহাকে «আণবিক দ্রবণ” (70181 50106192) বল। হয়। পূর্বের মতই; 

এক গ্রামঅণুর এক-শতাংশ দ্রাব এক লিটার ভ্রবণে থাকিলে দ্রবণটিকে "০১14 
অর্থাৎ “তাংশ আণবিক-দ্রবণ বল। যাঁইরে। 

প্রতি লিটার দ্রবণে যত গ্রাম-অণু দ্রাব দ্রবীভূত থাকিবে, তাহাই ভ্রবণের 
আণবিক-মাত্রা হইবে । 

কষ্টিক-সোডার গ্রাম-অণু ৪০, এবং তুল্যাঙ্কও ৪০ স্বতরাং উহার আণবিক- 

দ্রবণ এবং তুল্য-দ্রবণ একই। সমস্ত একক্ষারী অক্প এবং একামী ক্ষারের তুল্যান্ক 
ও গ্রাম-অণু সমান, সৃতরাং উহাদের আণবিক ভ্রবণ এবং তুল্য-দ্রবণ একই হইবে। 

কিন্তু অন্যান্ত অস্র বা ক্ষারের বেলায় আণবিক-দ্রবণের শক্তি তুল্য-দ্রবণ অপেক্ষা 

অধিক হইবে। যেমন, 

চ75504এর তুল্যাঙ্ক। ৪৯। উহার তুল্য-দ্রবণের প্রতি লিটারে ৪৯ গ্রাম 
[79504 থাকে । আবার ন550এর গ্রাম-অণু, ৯৮ গ্রাম । উহার আণবিক- 
ভ্রবণের প্রতি লিটারে ৯৮ গ্রাম 505 থাকে । 

চ০504এর আণবিক-দ্রবণটির শক্তি উহার তুল্য-দ্রবণের শক্তির 
দ্বিগুণ । 



রাসায়নিক গণনা ৭৭৩ 

প্রমাণ-দ্রবণ (5657510 5০010607) | কোন দ্রবণের নির্দিই আয়তনে 

ফ্রাবের পরিমাণ জানা থাকিলে উহাকে প্প্রমাণ-দ্রবণ” বলা হয়। অর্থাৎ ভ্রবণে 

শক্তি ব! মাত্র! যদি জানা থাকে তবে উহ? প্রমাণ-দ্রব্ণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
সাধারণতঃ আয়তনিক বিশ্লেষণে তুল্য-ক্রবণ অথবা দশমাংশ তুল্য-দ্রবণ প্রমাণ- 

দ্রব্ণীরূপে ব্যবহৃত হয়। 
দ্রবণের মাত্র। গণনা--আমরা জানি, তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে এক গ্রীম- 

তুল্যাঙ্ক দ্রাব থাকে । স্ৃতরাঁং কোন নিন্দিষ্ট আয়তনের ভ্রবণে কত গ্রাম ভ্রাব 
আছে জানিলে, দ্রবণটির মাত্র! হিসাব করা যায়। আবার, দ্রবণের মাত্রা জানা 
থাকিলে, কোন নির্দিষ্ট আয়তন দ্রবণে কি পরিমাণ দ্রাব আছে তাহাও স্থির করা 

যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 

উদ্দাহরণ ১। ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ২'৪৫ গ্রাম [5504 আছে। 
্ুব্ণটির মাত্র। কত? 

২৫* ঘনসে্টিমিটারে ২:৪৫ গ্রাম [ব590$ আছে। 

১ লিটারে ২৫৫ » ১০০৯৮ গ্রাম 550, আছে। 

11০১0এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক - ৪৯ গ্রাম। 

পরবণটির মাত্রা - ৯৬ - **২। 

উদ্দধাহরণ ২। ৫ লিটার ভ্রবণে ১০৬ গ্রাম ৪5০০৯ থাকিলে, উহার 

মাত্রা কি হইবে? 

১৩ 
এ ভ্রবণের এক লিটারে ১০৯ » ২১২ গ্রাম 5০০5 আছে। 

ব০৪০০৪এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক - ৫৩গ্রাম। . 

অর্থাৎ এক লিটারে ৫৩ গ্রাম ৪5005 থাঁকিলে উহ! (3) তৃল্য-ত্রবণ হইবে। 

? % ২১২ গ্রাম £? £ ১ ২ 

স ***২ায দ্ববণ হইবে। 

.. উদ্দাহরণ ৩। ০২ টব৪07 এর ৭০০ ঘনসের্টিমিটার দ্রবণে কতখানি 
কষ্টিক-সোডা আছে? 

ব৪0নএর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক » ৪০ গ্রাস 
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১ লিটার (ব) তুল্য-ভ্রবণে ৪০ গ্রাম কষ্টিক-সোডা থাকে। 
অর্থাৎ ১ লিটার *'২৫]ব দ্রবণে ৪০ ৮ "২৫ গ্রাম কষ্টিক-সোড থাকিবে । 

হতরাং, ৭০০ ঘনসোর্টিমিটার **২৫য দ্রবণে ৪০৯ ২৫ * ৭০০ গ্রাম 
১০৩৩ 

স্" ৭* গ্রাম কষ্টিক-সোড! থার্ষিবে। 

উদ্দাহরণ ৪। ১২ 01 ভ্রবণের কত আয়তনে উহার এক গ্রাম-তুল্যা্ক 
থাকিবে? 

1701এর তৃল্যাঙ্ক, ৩৬৫ । 

অতএব, ১২] 01 ভ্রবণের এক লিটারে ১২ * ৩৬৫ গ্রাম আযাসিড থাকিবে 

৮৩৪৩০৬৬৩০৯০ ০৪৩৩ রি ঘনসেন্টিমিটারে ৩৬৫ গ্রামৃ-***১১১*০৭*ত০৭০৩০, 
১২. 

- ৮৩৩ ঘনসেন্টিমিটার । 

উদ্দাহরণ ৫| ১০% 25009 দ্রবণের তৃল্যাঙ্ক-মাত্রা কত? 

১০% 55005 দ্রবণের প্রতি ১০০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ১০ গ্রাম? 
2৪0০6)৪ আছে। 

প্রতি লিটার উক্ত দ্রবণে ১০ % ১০ গ্রাম ৪5005 আছে। 

[০৪6০৪ এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৯ ৫৩ গ্রাম। 

উক্ত দ্রবণের মাত্রা: ক ১৮৮]ব। 

অনুশীলন 

(১) ১** ঘনসেটিমিটার কষ্টিক-সোডার দ্রবণে ২২ গ্রাম ৪0 থাকিলে, জবণটির মাত 

কি হইবে? 

(২) ৪৫ ঘনসেট্টিমিটার 7550* ভ্রবণে ৫** মিলিগ্রাম 7550, আছে। দ্রবণটির 
মাত্রা কত? 

(৩) ৩৩ লিটার কৃষ্টিক-সৌডার একটি দ্রবণে ১৩২ গ্রাম ৪0 থাকিলে জ্ববণের মাত্রা 
কত হইবে? 

(৪) ২৫ ঘনসেন্টিমিটার 1701 দ্রবণে ২৫ গ্রাম আসিড থাকিলে দ্রবণটির মাত্র! কি হইবে? 

(8) *৩ব লুব0ঃএর ২৫* ঘনসের্টিমিটার ভ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম ন্া0, 
প্রয়োজন ? 
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(৬) **২৩ খ্ব আসেটিক আযসিভের (0500017) ৮** ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে কতটুকু 
আসিড আছে? আ্যাসেটিক আসিড একক্ষারী অমন । 

(৭) ৫ লিটার ২২ বর চা,১0, দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম ন.550+ প্রয়োজন ? 

(৮) ১২ লিটার *"৫]য ছ০0], দ্রবণ প্রস্তত করিতে কত গ্রাম 17০৬15,67750 প্রয়োজন? 

টি ০) ***৫ মাত্রাবিশিষ্ট &*.* ঘনসেটিমিটার £১15(50,)৪ এব দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত 

গ্রাম /১15 (50+)৭ প্রয়োজন হুইবে ? 

* (১০) কে) ২৫* ঘনসোর্টিমিটার **১ মত খে) ৫** খনসে্টিমিটার ০০৫ যি গে) ১০০ 

ঘনসের্টিমিটার *'২৫ ব ; [00১ দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কি কি পরিমাণ ৪০১৩ লাগিবে ? 

(১১) নিম্নলিখিত দ্রবণগুলিব তুলাঙ্ক-মাত্রা নির্ণয় কর ৫ 

(ক) ২৬% ]ব9,00, দ্রবণ খে) ১২% 01 জবণ 

(গ) ৫9 [2%১6)২ দ্রবণ ঘে) ৪%৭২260)10 জবণ। 

(১৯) ১* গ্রাম সালফিউবিক আসি প্রয়োজন । ০"*২ টব 70,350, ড্রবণেব কত আয়তন 

লইতে হইবে ? 

এ. (১৩) £ গ্রাম কষ্টিক সোডান জন্য ০২৫ টব মাত্রাবিশিষ্ট [২01 দ্রবণেব কত ঘনসেন্টিমিটার 
7 প্রয়োজন? 

(১৪) ৪ লিটাব একটি 11550, আসিড দবণে ১* গ্রাম [5১50৭ আছে। উহাতে আব 
ক গ্রাম 170 জবীভূত কখিলে দ্ববণটি আগ্-মান্রা ৭ ১ টি হউবে ? 

(১৫) দুহ' এম কষ্টিক-সৌড| এবং ছুই গ্রাম সোডিয়াম কার্সনেট একত্র ৫** দনসেন্টিমিটাব 

দবণে জ্রবীভৃত থাকিলে, দ্রবণটিব ক্ষাথ মাত্রা কত হইবে ? 

(১৬) এক নিটব একটি কষ্টিক-পটাস দ্রবণে ২ গ্রাম 1:0৮ আছে জ্রব্ণটিব মাত্রা ০৫ টে 

কবিতে উহাতে আব কত গ্রাম ০07 মিশাইতে হইবে ? 

(১৭) ২৫ ঘনসেন্টিমিটাব এবটি 17,50৭ ভ্রবণে ১২২৫ গ্রাম 1159৭ আছে। দ্রবণটির 
তুল্যাঙ্ক-মাত্রা ও অ।ণবিক-মাত্র! কত? 

(১৮) ০"২৫ ৮ আণবিক-মাত্রাবিশিষ্ট ০5005 জ্রবণেব প্রতি ১০* ঘনসেন্টিমিটাবে কত গ্রাম 

সোডা! আছে? 

অল্প ও ক্ষারের বিক্রিয়ার মুূলগত নীতি 2 যে কোন অগ্লের এক তুল্যাঙ্ক- 
তাগে এক ভাগ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে। সেইরূপ যে কোন ক্ষারের 

. এক তুল্যান্ক-ভাগে ১* ভাগ ০ মূলক আছে। এক ভাগ হাইড্রোজেনের 
সহিত ১৭ ভাগ 07 মূলক মিলিত হ্ইয়াই প্রশমন-ক্রিয়াতে জল উৎপাদন হয়। 
অতএব, একথা বলা যাইতে পারে, যে কোন আযাসিভের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক 
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যে কোন ক্ষারের এক গ্রাম-তুল্যান্ককে প্রশমিত করিতে পারে। সংক্ষেপে 
লিখিতে পারি, 

এক গ্রাম-তুল্যান্ক আযস্ভ _ এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার 

অথবা "২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আযাসিভ _ "২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার 
অর্থাৎ + গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আমসিড 5 এগ্রা ম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার 

অল্প এবং ক্ষারের বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
ষায়। যথা £-- 

(ক) 77017 32017 7 ০1+ চাহ 

৩৬৫ ৪০ 

৩৬৫ গ্রাম [701 ৪০ গ্রাম ৪017 প্রশমিত করে। 

/101এর গ্রাম-তুল্যাঙ্কও ৩৬৫ গ্রাম এবং ০ এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৪০ গ্রাম । 

অতএব, [[01এর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ?8017এর এক গ্রাম-তুলাাঙ্ক প্রশমিত 

করে। 

(খ) [550,+270011 _ 75904 + 2750 

| 

| 

৭৮ ২৮ ৫৬ 

১৮ গ্রাম 175১0 ১১২ গ্রাম [011 প্রশমিত করে । 
১৪০৭ 5% গ ৫৬ ০. গগ | 

উহাদের গ্রাম-তুল্যান্ক 8 1155094 _ ৪৯ গ্রাম; 107 » ৫৬ গ্রাম। 
অতএব, 11০১০এর এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক৮)নএর এক গ্রামতৃল্যাঙ্ক 

প্রশমিত করে। 

দেখা যাইতেছে, যে কোন আযামিডের এক গ্রাম-তুল্যাক্কের প্রশমন-ক্ষমতা৷ সমান। 

সাধারণে ব্যবহৃত বিভিন্ন অশ্্ ও ক্ষারের গ্রাম-তুল্যান্ক এখানে দেওয়। হইল। 
ক্ষার অন্ন 

৪0917 -₹ ৪০ গ্রাম। [3001 ০ ৩৬৫ গ্রাম। 
ছ০7 ৫৬ গ্রাম। 5৭5০) 7- ৪৯" গ্রাম । 

০৪6১৮) » ৩৭ গ্রাম। 1781205 ₹ ৩২৬৭ গ্রাম । 
৪৪০0)৪ 7 ৫৩ গ্রাম । নাঘ95 »- ৬৩-০ গ্রাম । 

74007 - ৩৫ গ্রাম ।  0০07800)017 75 ৬০০ গ্রাম। 

স্থতরাং ৪'* গ্রাম ক্টিক-সোডা 2 ৩৬৫ গ্রাম ০ 

58০ ঠ? 172১0)£ 

৬০. % 03500 01ন ইত্যাদি 
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অথব। ৩৬৫ গ্রাম ০1 ৪8৪ গ 5০) 

৫৬ % ২017 

লু ৩৭ % 0০8(977)2 

8 ৫৩ ৮ টও৪00৪ ইত্যাদি 

অতএব এই নীতি হইতে কোন অগ্্লের একটি নিষ্দিষ্ট পরিমাণ একটি ক্ষারের 
কত ওজনকে প্রশমিত করিবে জানিতে পারি । 

অন বা ক্ষারের তুল্য-দ্রবণের এক লিটার আয়তনে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক 
দ্রাব থাকে। 

যে কোন অগ্্রের এক লিটার তুল্য-দ্রবণে ১ গ্রাম-তুল্যান্ক আযাসিড আছে। 
যে কোন ক্ষারের এক লিটার তুল্য-দ্রবণে ১ গ্রাম-তুল্যাস্ক ক্ষার আছে । 

কিন্তু ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আসিড 2 ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার । 
অতএব, যে কোন আযাসিডের এক লিটার তুল্য-দ্রবণ যে কোন ক্ষারের 

১ লিটার তুলা-দ্রবণকে প্রশমিত করিবে । অর্থাৎ 
্ আযাসিডের ১ লিটার তুল্য-দ্রবণ - ক্ষারের ১ লিটার তুল্য-্রবণ 

স্বতরাং আযাসিডের ৫ লিটার তুল্য-দ্রবণ _ ক্ষারের ৫ লিটার তুল্য-দ্রবণ 

অথব।, আসিডের ৩০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ 2 ক্ষারের ৩০ ঘনসেন্টি- 
মিটার তুল্য-দ্ববণ 

অতএব, আাঁসিডের 4 ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ হু ক্ষাবের 4 ঘনসেন্টি- 
মিটার তুল্য-দ্রবণ 

ইহার অর্থ, কোন অগ্রের তুল্য-দ্রবণের কোন নিদ্দিষ্ট আয়তনকে প্রশমিত 

করিতে ক্ষারের সমায়তন তুল্য-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে । 
সহজেই বুঝ যায়, তুল্য-ব্রবণের পরিবর্তে যদি সম-মাত্রার দুইটি অল্প ও ক্ষার 

লওয়1 হয়, উহাদের প্রশমনে সমায়তন পরিমাণ প্রয়োজন হইবে। 
(১৭) তুলা-দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব ১০০ ঘনসেন্টিমিটারে ভ্রবীভূত থাকে। 

২ ভ্রবণে 22 9? % 2 ৮১০০০ 5% ঃ ১ 

| 

| 

| 

॥ 

৩ ঘি দ্রবণে ”121 % গ১৩১৮১৩০৩ % এ 

টব প্রেবণে 22 ক 95৫০১৯৫১০০০ এ% 99 $? 2 
গ 
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অর্থাৎ ভ্রবণের মাত্র! পরিবর্তনের সঙ্গে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব যে আয়তন 
দ্রবণে থাকিবে তাহা বিপরীত অনুপাতে পরিবস্তিত হইবে । অতএব, ৬ ঘন- 

সেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণে যতটুকু অল্প বা ক্ষার থাকে ২ দ্রবণের ১০ ৬ ঘনসেন্টি- 
মিটারে ততটুকু অশ্ন বা! ক্ষার থাকিবে । 

“* ঘ ঘনসে্টিমিটার তুল্য-ত্রবণ _ ২৬ ঘনসে্টিমিটার ইট ভ্রবণ 
১ 

হক ৪৮৬" 9 59 ৪ বব ঘবণ 

রি 
25 ১০৬ 9 59 ্ ৭ দ্ব্ণ 

১ 
55 ১৩ ০৬ গট 2 দন টব প্রেবণ 

অর্থাৎ, সম-পরিমাণ দ্রাববিশিষ্ট দুইটি দ্রবণের আষতন ও মাত্রার গুণফল 

সর্ববদ| একই হইবে । 

স্থতরাং কোন একটি দ্রবণের মাত্র! ও আয়তন জানা থাকিলে উহা সেই! 
পদার্থের তুল্য-দ্রবণের কত আয়তনের সমান বাহির করিতে পারা যাইবে। 
মনে কর, একটি অগ্পের যাত্রা ***৫]₹৮ উহার ৪০ ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণের 
কত আয়তনের সমান হইবে? 

ধর, উক্ত দ্রবণটুকু তুল্য-দ্রবণের  ঘনসেন্টিমিটারের সমতুল্য । 
১১০০৫ ৪০ -₹- %৮১ 

, & -₹ ২ ঘনসোর্টিমিটার । 
এই নিয়মটি অস্ অথবা ক্ষার দ্রবণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

এখন ধরা যাউক, ৫০ ঘনসেন্টিমিটার একটি ০২ মাত্রার অশ্্-দ্রবণকে ক্ষার 

দ্বারা প্রশমিত করিতে হইবে । ক্ষার-দ্রবণটির মাত্রা যদি ০*৩৫]খ হয়, তবে কত 

আয়তন ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে ? 

৫০ ঘনসেন্টিম্টার ০২" অক্-দ্রবণ ৯ '২ » ৫০ ঘনসেন্টিমিটার অল্পের তুল্য- 
দ্রবণ। 

মনে কর, ইহার প্রশমনে % ঘনসেন্টিমিটার ০৩৫ ক্ষার-দ্রবণ গ্রয়োজন। 

", & ঘনসেন্টিমিটার ০৩৫] ক্ষার-দ্রবণ _ *৩৫ *% ঘনসেন্টিমিটার ক্ষারের 

তুল্য-ব্রবণ। 
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ক্ষারের '৩৫ 4 ঘনসের্টিমিটার তুল্য-ভ্রবণ 2 অগ্লের "২১৫০ ঘন- 
সোর্টিমিট।র তুল্য-দ্রবণ। কিন্তু সম-মাত্রার দ্রবণ সমায়তনে প্রশমিত হয়। অতএব 

৩৫ ৮4 লু ২৮৫৩ [.+. 4 - ২৮৬ ঘনসের্টিমিটার ] 

অর্থাৎ, ক্ষারের মাত্র! ১ ক্ষারের আয়তন _ অঙ্নের মাত্র! * অগ্্রের আয়তন। 
এই সমতা সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব৷ 

একটি ক্ষার-দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তন লইয়া উহাকে একটি প্রমাণ অল্-দ্রবণ 
দ্বার! প্রশমিত করিলে, উক্ত সমীকরণ হইতে ক্ষারের মাক্রা বা ব্রবণে ক্ষারের 

পরিমাণ জানা যাইবে । এইরূপে ক্গার-পরিমাণ নির্ধারণকে 'ক্ষারঘিতি” বলে । 
একটি প্রমাণ ক্ষার-দ্রবণ ( অর্থাৎ মাত্রা ও আয়তন জান? আছে) দ্বারা কোন 

অঙ্পের দ্রবণের নিদ্দিষ্ট আয়তনে উহার পরিমাণ এ ভাবেই নিরূপণ কর। সম্ভব। 
ইহাই “অক্রমিতি” | 

প্রমাণ-ড্রবণ প্রস্ততকরণ 2 প্রমাণ-দ্রবণ প্রস্তত করার জন্য নিষ্দিষ্ট 
আয়তনবিশিষ্ট কূপা ব্যবহৃত হয়। এই কুপীগুলির গলাতে একটি চিহ্ন দিয়! ১০০, 

২৫০, ৫০০ বা ১০০০ ঘনসেন্টিমিটার আয়তন নিদ্দেশ করা থাকে (চিত্র ৪*ক)। 
'পীগুলির কাঁচের ছিপি থাকে । নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব তৌল সাভায্যে মাপিয়। 

কূপীতে লওয়1 হয় এবং উহাতে জল দেওয়া হয। দ্রাবটি গলিয়। গেলে আস্তে 

আস্তে চিহ্ন পর্যস্ত জল মিশান হয়। এইভাবে নিদিষ্ট আয়তনের দ্রবণে নিদিষ্ট 
পরিমাণ দ্রাব পাওয়া যায়। উহার মাত্রা জানা আছে, স্থতরাং উহ প্রযাথ-দ্রবণ 

(ক) "১ 2০০৪ দ্রবণ । 5০০9৪ এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৫৩ গ্রাম। 

অতএব, "১ ভ্রবণের প্রতি লিটারে ৫৩ টি 25005 থাকে । 

"১ জ্রবণের ২৫০ ঘনসেন্টিমিটারে € ৪-- ১৩২৫ গ্রাম ত৪5005 থাকিবে। 

সির পরিষ্কার ও শু তৌল-বোতল রি ওজন.করা হয়। অতঃপর উহাতে 

অল্প অল্প করিয়া বিশুদ্ধ অনার্র ৪5005 চূর্ণ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে পঙ্গে ওজন 

করা হইতে থাকে । তৌল-বোতলের ওজন যতক্ষণ না ১৩২৫ গ্রাম বৃদ্ধি পায় 
ততক্ষণ [5009 স্বল্প পরিমাণে দেওয়া হয়। এইভাবে তৌল-বোতলে ১'৩২৫ 

গ্রাম প্রয়োজনীয় ৪2005 লওয়া হইল। 

২৫০ ঘনসেন্টিমিটার একটি কুপীকে উত্তমরূপে খুইয়া লইয়া! একটি ফানেলের 
সাহাযে তৌল-বোতলের 1385009টুকু উহাতে দেওয়া হয়। পরে তৌল- 
বোতলটি পু: পুনঃ পাতিত জলে ধুইয়া ফানেল্গের ভিতর দিয়! কৃপীতে দেওয়া 
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হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ 5005 কুপীতে স্থানাস্তরিত করা হয়। ট৪৪০0৪ 
দ্রবীভূত হইলে কূপীতে আরও জল দেওয়া হয় যতক্ষণ না উহার উপরের তল 
কৃপীর চিহ্মের সহিত এক হয়। কৃপীটিকে ভাল করিয়া ঝাকাইয়া লইতে হয় 
যাহাতে দ্বণাট সমভাবে মিশিত হয়। অতএব, ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার ভ্রবণে ১ ৩২৫ 

গ্রাম 5005 আছে । উহার মাত্রা ১ । ইহা প্রমাণ-দ্রবণ। 

গুণক। অনেক সময়েই ঠিক যে পরিমাণ দ্রাব (৪5005) লওয়া প্রয়োজন, 
তাহা সঠিক ওজন কর] সময়সাপেক্ষ বলিয়। উক্ত পরিমাণের নিকটবর্তী কোন 
ওজনের [52005 মাপিয়া লওয়া হয়। কিন্ত যে ওজনটি লয়! হইবে তাহার 

সঠিক পরিমাণ জানা চাই । মনে কর, ১৩২৫ গ্রাম ৪১005 ওজন প্রয়োজন 
ছিল, সেই স্থলে ১৫২৫ গ্রাম ৪200৯ গ্রাম ওজন কর হইল। উহাকে 

যথারীতি কৃপীতে লইয়া জলে দ্রবীভূত করিয়া ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার আয়তন দ্রবণে 

পরিণত করা হইল । 

অতএব, ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ১৫২৫ গ্রাম বঞ50০5 আছে। 

কিন্তু ২৫ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে ১৩২৫ গ্রাম থাকিলে উহার মাত্র!। 

১ টব হয়। 
২৫০ 2 ১১৫২৫ ১ ? 5? ঞ 

১৫২৫ ্ রঃ 
টির বি হইবে। 

-₹ ১১৫ (২) দ্রবণ । 

অর্থাৎ, এই দ্বণের ১ ঘনসেন্টিমিটার ০ দ্রবণের ১১৫ ঘনসেন্টিমিটার, 

প্রস্তাবিত দ্রবণের মাত্রাকে যন্দারা গুণ করিলে প্রস্তত দ্রবণের মাত্রা জানা যায়, সেই 

সংখ্যাকে “গুণক? বলে। উত্ত দ্রবণের গুণক, ১১৫ । 

(খ) "১ মুহ9০, দ্রবণ ।. সালফিউরিক আসিড উদ্গ্রাহী। তৌল- 
দণ্ডে উহার সঠিক ওজন লওয়| সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ অনার্দ আযাসিড পাওয়াও যায় 
না। এই কারণে ৪50০09এর মত মাপিয়া লইয়। উহার প্রমাণ-দ্রবণ প্রস্তত করা 

যায় না। [7550 ব! £া01 আযাসিড প্রভৃতির প্রয।ণ-দ্রবণ নিয়লিখিত পদ্ধতিতে 
প্রস্তুত করা হয়। 

() প্রথমে সালফিউরিক আযাসিভের একটি অপেক্ষারুত গাঢ় দ্রবণ, থা, 
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তৃল্য-দ্রবণ তৈয়ারী কর হয়। এইজন্য বিশুদ্ধ গাঢ় চ750% লওয়া হয়। এই 

আযসিডে সাধারণতঃ ১০-৯৮% [১5০ থাকে (ওজনানুপাতে ) এবং উহার ঘনত্্ 

আযাসিডের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে আাসিডটি ব্যবহার করা হইতেছে 

মনে কর তাহা ৯৫% আযাসিড এবং ঘনত্ব ১৮৪ গ্রাম। 

চিত্র-৪৫ক 

ভুণ্য-দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রতি লিটারে ৪৯ গ্রাম 17590$ চাই। 
যে আ্সিডভ ব্যবহৃত হইতেছে, উহার ১ ঘনসেন্টিমিটারের ওজন - ১৮৪ গ্রাম 

অতএব, উহার ১ ঘনসেন্টিমিটারে আযাসিডের পরিমাণ ১৮২০৯: » ১:৪৮ গ্রাম 

৪৯ গ্রাম আযাসিভ লইতে হইলে, ১. ২৮ নি গাঢ 
আযাসিড প্রয়োজন । 

অতএব, একটি লিটার কৃপীতে প্রায় অর্ধেকটা জলপূর্ণ করিয়া উহাতে ২৮ 

ঘনসেন্টিমিটার গাঢ় আযাসিড দেওয়া হয়। পরে উহ ঠাণ্ডা হইলে আরও পাতিত 
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জল মিশাইয়া উহার আয়তন এক লিটার করা হয়। এইরূপে ঢ১১০,এর একটি 
মোটামুটি তুল্য-দ্রবণ প্রস্তুত হইল । 

(8) উক্ত 590, দ্রবণের মাত্রাটি অতঃপর সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়। 
একটি পরিফ্ষার বুরেটে এই আযাসিডটি লওয়া হয়। বুরেটটি অবশ্ঠ ভাল করিয়! 

পরিফার করিয়া এই আ্যাসিডেই প্রথমতঃ ধুইয়া লইতে হয়। একটি বীকঞ্করে 
পিপেট দ্বারা ২৫ ঘনসেন্টিমিটার টব ৪£008র একটি প্রমাণ-দ্রবণ (১ অথবা 

১) লওয়া হয় এবং উহাতে ছুই ফৌোঁট। মিথাইল-অরেগ্ নির্দেশক এবং প্রায় 
তিন চার গুণ পরিমাণ ( অর্থাৎ ১০০ ঘনসেন্টি,) পাতিত জল মিশান হয়। দ্রবণটি 
ক্ষারীয় বলিয়া উহার রং হলুদ থাকিবে । বুরেট হইতে এখন ক্ষার-দ্রবণে ফোটা 
ফোটা 13550, দ্রবণ দেওয়। হয় এবং একটি কাচদণ্ড সাহায্যে উহাকে নাড়ান 

হয়। এইভাবে [530 দিতে থাকিলে যখন সম্পূর্ণ ক্ষারটুকু প্রশমিত হইবে, 
দ্ূবণটি গোলাপী-লাল হইয়া পড়িবে । এইভাবে পপ্রশমন-ক্ষণ” জানা যাইবে। 

বুরেটের লিখন হইতে কত ঘনসেন্টিমিটার আসিড দেওয়া হইয়াছে জান! যাইবে । 

মনে কর, ২৫ ঘনসেন্টিমিটার "১ ক্ষার প্রশমনে ৩'১ ঘনসেন্টিমিটার আাসিভ 
প্রয়োজন হইল । 

-. আযিড-দ্রবণের মাত্র।» ৬ শব ৮০৬ 

এইভাবে বুরেট হইতে ক্ষার বা অল্্ দীরৈ ধীবে অঙ্জ বা ক্ষারের ভিতর ঢালিয়। 

উহ্াদিগকে প্রশমিত করিঘা উহাদের মাত্র! নির্ণয় করাকে “টাইট্রেশন” (00500) 

বলে। 

(7) যে অপেক্ষারুত গাঢ় 77550, দ্রবণটি প্রস্তত করা হইয়াছিল উহার, 

মাত্রা জান! গিয়াছে, ৮*৬াখ । এই দ্রবণের মাত্র! হাস করিয়। আমাদের ঈপ্লিত 
'১ব 7550, প্রস্তত কর! যায়। মনে কর, "১ ঢ55০9+ আসিড দ্রবণের 

৫০০ ঘনসোন্টমিটার দ্রবণে যতটুকু অস্ত থাকে, উক্ত '৮০৬াব ভ্রবণের £ ঘনসেন্টি- 
মিটারের ভিতরে তাহা আছে। 

*. & ঘনসেন্টিমিটার "৮০৬ দ্রবণ 2৫০০ ঘনসেন্টিমিটার '১]ব দ্রবণ 

অথবা ৮-৫:৯-১ ৬২০৩ ঘনসেন্টিমিটার | 

অতএব, যে সালফিউরিক আযাসিভ দ্রবণটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা হইতে 
৬২ ঘনসেট্টিমিটার আসিভ লইয়া! একটি কৃগীতে জল মিশাইয়া উহার আয়তন ৫০০ 

'ঘনসেন্টিমিটার করিলেই "১ 79১0৫ প্রস্তত হইল | 
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(গ) "১ ৈও০টেল জ্রবণ। কষ্টিক-সোডাও উদ্গ্রাহী এবং তৌলদণ্ডে 
উহার সঠিক ওজন লওয়া যায় না। স্থতরাং প্রথমে ?%0ুএর তুল্যাস্কমাত্রার 
কাছাকাছি শক্কিবিশিষ্ট একটি দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। আচ্মানিক ৪৫ গ্রাম 

০ এক লিটার জলে দ্রবীভূত করিয়া এই দ্রবণটি প্রস্তত হয়। অতঃপর এই 
দ্রবঞচলুটর সঠিক মাত্রা নির্ণর করা হয়। বুরেটে প্রমাণ অঞ্র-দ্রবণ লইয়া এবং 

বীকারে ২৫ ঘনসেন্টিমিটার ব&0ন দ্রবণ রাখিয়া উহাকে ফিনল-থ্যালিন নির্দেশক 
সাহায্যে টাইট্রেশন করা হয়। বুরেট লিখন হইতে প্রশমন-ক্ষণে কতটা আযাসিড- 
দ্রবণ প্রয়োজন হইয়াছে তাহা জানিয়! লওয়া হয়। মনে কর, আঁসিডের মাত্রা _ 
৮০৬ এবং ২৫ ঘনসেন্টিমিটার 809 দ্রবণ প্রশমনে ৩৪ ঘনসেন্টিমিটার 

আসিড-দ্রবণ প্রয়োজন হইয়াছে । 
৮০৬ ৮ ৩৪ 

907 দ্রবণের মাত্র]” কন 7 ১০৯৬ 

এই কষিকসোডা-দ্রবণের মাত্র! হাস করিয়! যেকোন কম-মাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত 

করা যাইতে পারে। 

র্ ঈ ঁ 

অল্পমিতি ও ক্ষারমিতি সম্পকিত গণনা_ 
উদ্দাহরণ ১। ১১" মাত্রাবিশিষ্ট একটি অগ্দ্রবণের ৩০০ ঘনসেন্টিমিটারের 

সহিত কতটুকু জল খিশাইলে উ। তুল্য-দ্রবণে পরিণত হইবে ? 
মনে কর, ৮ ঘনসেন্টিমিটার জল মিশিত করিতে হইবে। 

(%+ ৩০০) ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ _ ১১ টব মাত্রার ৩০০ ঘনসেন্টিমিটার 

দ্রবণ । 
(%৮+৩০০) ৮ ১- ১১ ৮ ৩০০ 

১৮১8৮১১১৩০০ _-৩০০-৩০ ঘনসেন্টিমিটার | 

উদাহরণ ২। ২৫ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষার-ত্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩২ 

ঘনসের্টিমিটার 7 10 প্রবণ প্রয়োজন হইল। ক্ষার-দ্রবণটির মাত্। কত? 
মনে কর, ক্ষার-দ্রবণের মাতা 7 তি 

২৫ ১% ৩৯ ৮ ২ 

27 ২ % ২ মু ১৯৮১2) 

অথবা ক্ষার-ব্রবণের মাতা, '১২৮ 
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উদ্দাহরণ ৩। ২৭ ঘনসের্টিমিটার খ 801 এবং ৬০ ঘনসেন্টিমিটার 

ই [5504 মিশ্রিত করা হইয়াছে । মিশ্রণটিকে *৩৩ [ব 70ছ ভ্রবণ 

সাহায্যে প্রশমিত করিতে কতটা ক্ষার-ভ্রবণ প্রয়োজন হইবে? 

৬০ ঘনসের্টিমিটার ২ 7590,-৩* ঘনসেন্টিমিটার খ 59০0: « 

,*, মিশ্রণে মোট (২০+৩০ )-৫* ঘনসেন্টিমিটার ভুল্য-দ্রবণ আছে | মনে 
কর, উহার প্রশমনে % ঘনসেন্টিমিটার ৩৩ 70 লাগিবে। 

,'* ঞ ঘনসেন্টিমিটার "৩৩ ক্ষার-দ্রবণ-৫০ ঘনসে্টিমিটার অস্ত্রের তুল্য- 
দ্রবণ। 

১,০৮১ -৩৩ ল ৫০ * ৬ 

৫০ 

১ 2৯৩৩ ১৫১৫ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষার-দ্রবণ। 

উদাহরণ ৪। একটি হাইড্রোক্লোরিক আসিডের ২০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ 
অতিরিক্ত পরিমাণ চকের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিলে প্রমাণ-অবস্থায় ১০ 

ঘনসেন্টিমিটার 005 পাওয়া গেল। অগ্-দ্রবণটির শক্তি তুল্যাঙ্ক-মান্র] এবং গ্রাম: 
মাত্রায় নির্নয় কর । 

0800++21101- 08015 +11৯0+ 00১ 
২ ৮ ৩৬৫ ২২'৪ লিটার্ 

অর্থাৎ ২২৪০০ ঘনসেন্টিমিটার 005 প্রমাণ-অবস্থায় উৎপন্ন করিতে ৭৩ গ্রাম 
361 প্রয়োজন । 

,*. ১০ ঘনসেন্টিমিটার 005 অবস্থায় উৎপন্ন করিতে 
৭৩ ৮ ১০ 

২২৪০০ 

*. ২* ঘ্বনসেন্টিমিট।র অস্-দ্রবণে '০৩২৬ গ্রাম 7701 আছে 

-*০৩২৬ গ্রাম [70] প্রয়োজন | 

্ ১০০০-০০ত তাত হু ১০ _ ১৬৩ গ্রাম 01 আছে 

[101-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৬৫ গ্রাম 
রি ১৬৩ 

স্বতরাং, উক্ত-দ্রবণের তুল্যাঙ্ক-মাত্রা- ৩৬৫ 

হএ*5৪৪ | 
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উদাহরণ ৫। ১০ গ্রাম কপারের সহিত অতিরিক্ত গা ঢ৪504এর 
বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত 50 গ্যাস যদি ১লিটার হব 55005 ভ্রবণে 

পরিচালিত কর] হয়, তবে কত গ্রাম [৪৯005 অপরিবস্তিত থাকিবে? 
(কলিকাতা ) 

টি 00 + 27550 _ 00১০৫ + ১09৪ + 21750 

৬৩ ৬৩৪ 

৪১008 + 905 » 8৯905 + 005 
১৩৩৬ ৬৪ 

৬৩ গ্রাম কপাবের বিক্রিয়া-উভ্ভূত 505 ১০৬ গ্রাম ৪5005কে 

বপাস্তরিত কবে। 

_ ১৬৮২ গ্রাম 2০০০9৪। 

৪থ০০5৩-এব গ্রাম-তুল্যন্বঃ ৫৩ গ্রাম । 

] ২. ২ ব মাত্রাব এক লিটাৰ [55005 দ্রবণে 25 _ ২৬৫ গ্রাম 
খি৪200, ছিল। 

অপবিবন্তিত [৪৪০০0৪-এব পবিমাণ _ ২৬৫ - ১৬ ৮২ 

৯৬৮ গ্রাম। 

উদ্দাহরণ ৬। ১০০ ঘনসেন্টিমিটাব টব নখে আযসিডে ৪২ গ্রাম চক 
দ্রবীভূত কবা হইল। অতিবিক্ত আাসিডটুকু প্রশমিত করিতে ৪০ ঘনসোর্টি- 

মিটার 2 টব ৭০7 জবণ প্রয়োজন হইল। চকটিতে 08005 শতকরা কত 

ভাগ আছে? 

৪০ ঘনসেন্টিমিটার ব ০০077 ২০ ঘনসেন্টিমিটার যি 0 

5 ২০ % »% শব 01 

. চকটি দ্রবীভূত করিতে (১০০ -২০) ₹ ৮* ঘনসেন্টিমিটাব  ন0 

জ্ুয়োজন হইয়াছে। 

+ উহাতে [701এর পরিমাণ -. পন গ্রাম। 

000, +2001 » 0501,+005+77,0 
১০০ ৮৩৬৫ 

৫০ 
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২ ৮৩৬৫ গ্রাম 01 ১০০ গ্রাম 02003-এর সহিত বিক্রিয়া করে। 

৮০ ১৮৩৬৫ ১৩০ ১৮০ *€ ৩৬৫ 

১০৪ শ্রীম নত ২৯৩৬৫ ১০০০ 
_ ৪ গ্রাম 0৪00৪-এর সহিত বিক্রিয়া করে। 

অতএব, ৪২ গ্রাম পদার্থে বস্তুতঃ 0৪005 ৪ গ্রাম ছিল। এ. 

৪ ৮ ১০৩ | 
১০৩ % 9 £ $ প্হঁ গ্রাম ছিল, 

সু ৯৫২%। 

উদ্দাহরণ ৭। ২৭০ সেন্টিশ্েড উষ্ণতায় এবং ৭৫« মিলিমিটার চাঁপের 

৫ লিটার আামোনিয় "১ হা550+£ আমিডের কত আয়তন পরিমাণ প্রশমিত 

করিবে? | 

প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে উক্ত আযামোনিয়ার আয়তন “৬* লিটার হই 

এ ৯ পপি শপ সী পেশি সি 

২৭৩ ৩০০ 

রর ৫১৭৫০ র 
১7 তি ৮২৭৩ সন ৪9:৪৯০ লিটার | ঘা 

[7590,+2াবখল৪ঃ _ (বার্,)550, 
৯৮ গ্রাঁ ১৮২২৪ লিটাঁর 

প্রমাণ-অবস্থার় ৪৪৮ লিটার আমোনিয়। ৯৮ গ্রাম 15০, প্রশমিত 

করে। 

সু ৪৪৯ » ০০৯১০ গ্রাম £ % 

০ ৯৮০ গ্রাম। আন্রুমানিক 

৪'৯ গ্রাম 590, "১ দ্রবণের ১ লিটারে থাকে 

2 
৪০ 

» ২০০ লিটারে থাঁকে। 

অতএব, উক্ত আযমোনিয়া ২০ লিটার আযসিড-দ্রবণ প্রশম্তি করিবে। 

উদাহরণ ৮ | ১৫২৪ গ্রাম 501 জলে দ্রবীভূত করিয়া উহাতে 
৫০ ঘন'শর্টিমিটার বি 2০ দ্রবণ দেওয়া হইল। মিশ্রণটি ফুটাইয়া উহার ' 

সবটুকু আযামোনিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইল। অতিরিক্ত পটাসটুকু প্রশমিত . 

৯৮০ গ্রাম , 2 
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করিতে ঢ,90*এর ৩০১৫ ঘনসেট্টিমিটার প্রয়োজন হইল। বাল ,0 
লবণটিতে বান $ শতকরা কত ভাগ ছিল? ( কলিকাতা, ১৯৩১) 

বান,01এর বিযোজনে ব্যবহৃত 07 
(৫০ -৩০'১৫ ) ঘনসেন্টিমিট।র ঘ £₹০ল 
১৯০৫ ঘনসে্টিমিটার 'ব £০0চা 

১৯০৫ %  * শব আমোনিয়া 

লু ১৯০৫ ৮০১৭ গ্রাম আমোনিয়া। 

["* বিল, গ্রাম-তুল্যাঙ্কঃ ১৭] 

৩২৩৯ গ্রাম আমোনিয়। 

*. ১৫২৪ গ্রাম বা +01এ ৩২৩৯ গ্রাম আমেনিয়া আছে। 
৩৯৩৯ ১৮১০০ 

১৫২৪ 

| 

|| 

]। 

॥ 

গ্রাম £ 5 

- ২৬ ৯৫%। 

রর অনুশীলন 
১ নিষ্মলিখিভ জ্রবণগুলিব সহি* কি পবিমাণ জন মিশ্রিত কৰিলে উহাবা। তুলা-দ্রবণে 

পবিণত হইবে ? 

(ক) ৫০* ঘনসে্টিমিটান ১২৭ 1101, 

€খ) ১৫০০ ্ ১৬২ ৯07 

(গ) ৬৩ রর ১৮২৪ ১০9,২। 

২। নিম্নলিখিত জব্।ংলি হহত কতটুকু আযঙন লইলে ডাদধ ন্বৰ ০১টি মাত্রার 

» গিটাব দ্রবণ পাওয়া যাইবে? 

(ক) * ৮ 80৮ (খে) *৩৬1301 গে) ০৯৮ 55005 1 

৩। ৪0 এবং ব3,00৯-এর সমান ওজন পবিমাণ সমাযতন জলে দ্রবীন্ুত করিলে 
ড্রবণ ছুইটিব দূল্যাঙ্ক-মাত্রীব অনুপ।ত কি হতবে? 

৪। একটি সালফিউবিক আমিঢে ওজনান্পানে ২২২০ ১১০৭ আছে। উহাব 

ঘনত্ব, ১১৬*। এই আসিডটিব তুলাঙ্ক মাত্রা কত? 

| নিম্নলিখিত দ্রবণগ্ুলিব তুল্যাঙ্ক-মাত্র। বাহির কব 2 

(ক) 75১0$ 2 ঘনত্ব _ ১৮০৬৮, গাত্ব ০ ৮৭*৮০% 

(খ) 25095. আ্রবণ £ ঘনত্ব »* ১৩২, গাত্ব _ ২৮%। 

৬। ১০৮% [রুখে ভ্রবণেব (ঘনত্ব _ ১০৫) কত আয়তন পবিমাণ লইলে ৫ লিটার 
ঘর লু] কব! সম্ভব হইবে? 

৭। ৫০ ঘনসে্টিমিটাব একটি ৪07 ভ্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩৩ খনসেট্টিমিটাব 
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*'৩৬াব 0 প্রয়োজন হইল । কষ্টিক-সোড। ভ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা। এবং উহীর প্রতি লিটারে 
কত গ্রাম 907 আছে নির্ণয় কব। 

৮1 ৩* ঘনসেটিমিটার ন,5০0+ দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ১৮ ঘনসেন্টিমিটার *"াব 
12005 প্রয়োজন হইল। [১504 দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা কি? এর ভ্রবণের প্রতি লিটাবে 
কত গ্রাম চ550+ আছে? 

৯। নিক্লিখিত ভ্রবণসমূহকে পৃথক পৃথক প্রশমিত করিতে হইলে কিকি আয়তন ০৫ 
85005 প্রয়োজন ? 

কে) ৫* ঘনসেন্টিমিটার **৫]ব 7০১04 আযসিড, 
খে) ৩২ » *ত২যে আসেটিক আসিড, 
(গ) ৮* : * ১২ অল্সালিক আসিড। 

সক 

১*। ৬৬ ঘনসেন্টিমিটার আয়তনের একটি 50505 ছিল । উহা প্রশমিত করিতে "৪৪1 

মাত্রাব ৪২ ঘনসেট্টিমিটার 7550২ প্রয়োজন হইল। [৪,00১ দ্রবণটিতে কত গ্রাম 
29005 ছিল? 

১১। ২৫ ঘনসেন্টিমিটার **৬াখ 7701এর সহিত ৪* ঘনসেন্টিমিটাব ০২ 95005 ড্রঝণ 

মিশাইলে, মিশ্রিত দ্রবণের অগ্ন-মাত্র! কি হউবে % মিশ্রিত দ্রবণে কত গ্রাম টব৪খ! আছে? 

১২। ১০২ ঘনসেটিমিটাব *"১ব টিঞ00]এর সহিত ৯৮ ঘনসেটিমিটাৰ ০১] 77০50, 

মিশাইলে, মিশ্রিত জ্রবণেব ক্ষাবমাত্রা কি হইবে » 

518 ঘনসেন্টিমটাব ] ,30+এন সচিত ৪* ঘনসেটিমিটাব ই 59০, মিশাইয়া 
উহীকে ১১২ ৪017 দাবা প্রশমিত কৰা হইল । 9013 দ্রবণের কত আয়তন প্রয়োজন 

হইবে? 
১৪1 ২৫ ঘনসের্টিমিটাব একটি ক্ষার-দ্রবণকে প্রথমতঃ ০৭৫ টব মাত্রীব ৮ ঘনসেন্টিমিটাব 

একটি আসিড দ্বাব! প্রশমন করা হইল। সম্পূর্ণ প্রশমন কবার জন্য *৮খ মাত্রা আরও 
১৫ ঘনসোর্টি মিটার আসিভ প্রয়োজন হইল । ক্ষার-দ্রবণটিব মাত্রা কত? (কলিকাতা, ১৯১৩) 

১৫। ২০ ঘনসের্টিমিটাব [7০১0+ আপিড-দ্রবণকে প্রশমিত করিতে প্রথমতঃ ২* ঘনসেট্টি- 
মিটার *২ট বিছ০ন্ী দেওয়া হইল এবং পরে সম্পূর্ণ প্রশমনেব জন্য আরও ৪"৫ ঘনসে্টিমিটার 

*"*৫]খ [০০০0$ দিতে হইল | অন্রদ্রবণটির প্রতি লিটারে কত গ্রাম [১,১০4 ছিল? 

১৬। *"৫ গ্রাম পটাসিয়াম-বাই-কারনেটকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করিতে ২* ঘনসে্টিমিটার 
*২৫ট ০! প্রয়োজন হয়। পটাসিয়াম-বাই-কার্বনেটের তুলযাঙ্ক কত? 

১৭। ৪০* ঘনসেট্িমিটার * ১ চা] আআপিডে কত গ্রাম আয়রণ ভ্রবীভূত হইবে ? 

১৮। ১ গ্রাম বিশুদ্ধ ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে ৩*"৬ ঘনসেন্টিমিটার তব 7101 প্রয়োজন হইল। 
ধাঁতুটি দ্বিষোজী | উহার পারমাণবিক গুরুত্ব কত? 

১৯। ১*% সোডিয়াম-কার্ধনেট দ্রবণের কত আয়তন ১ লিটার [7,50+ আসিডকে 

প্রশমিত করিবে ? সাঁলফিউরিক আসিডের প্রতি লিটারে ৪"৯ গ্রাম 17250+ আছে। 

( কলিকাতা, ১৯১৩) 



রাসায়নিক গণনা ৭৮৯ 

২*। সোভিয়াম-বাই-সালফেট 1277 50৭ অগ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ২৫« ঘমসেন্টিমিটার 
১ লা0৯ প্রশমনে যতখানি যর 107 প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ কষ্টিক-পটীন প্রশমিত 
করিতে কত গ্রাম ]৪7750* প্রয়োজন হইবে ? 

২১। সোডিয়াম-কার্বনেট ও পটাসিয়াম-কার্বনেটের একটি মিশ্রণের ২'* গ্রাম প্রশমিত করিতে 

"৩৯ ঘনসেন্টিমিটার বব 504 প্রয়োজন হইল। মিশ্রণটিতে শতকরা কত ভাগ পটাসিয়াম- 
“কাবঈমট ছিল ? 

২২। ম্যাগনেসিয়াম-অল্সাইড ও দিলিকার ৩** গ্রাম একটি মিশ্রণে ২০ ঘনসেন্টিমিটার 
ব 870] দেওয়া হইল। বিক্রিয়াশেষে অতিরিক্ত আপিডটুকু প্রশমিত করিতে ১৮* ঘনসেন্টিমিটার 

রর 1507 প্রয়োজন হইল। মিশ্রণটিতে ম্যাগনেসিয়াম-অক্সাইডের শতকরা অনুপাত কি ছিল? 

২৩। কোন ট৪00+ খানিকটা জল শোষণ কবিয়াছিল। এই আর্দ্র [৪£00,এর 

৪'০০ গ্রাম এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর! হইল। উক্ত দ্রবণের ২৫ ঘনসে্টিমিটার প্রশমিত করিতে 
১৮ ঘনসেটিমিটীর *'১] 77550, প্রয়ো্ন হইল । ৪,005 টিতে কি পরিমাণ জল ছিল? 

২৪। ১০ ঘনসে্টিমিটার চ,90+ ( ঘনত্ব, ১৮৩) লইয়া জল মিশাইয়া ১ লিটার কব! 
হইল। এই দ্রবণের ২* ঘনসেন্টিমিটারকে প্রশমিত করিতে ৩৫ ঘনসেট্টিমিটার * হাখ ৪0] 
প্রয়োজন হইল। গাটু নালফিউবিক আদিডটিতে শতকরা কত ভাগ মু *50৭ ছিল? 

২৫। একটি চকের সহিত কিঞ্চিৎ 5৪১০২ মিশ্রিত ছিল। এক গ্রীম উক্ত চকেব সহিত 
টুঁ৩* খনসেটিমিটাব *"১ব 110 মিশ্রিত করা হইল। বিক্রিয়াশেষে অবশিষ্ট আসিডটুকু ৮ ঘনসেন্টি- 

টার ০"৪৫]খ 15010. খারা প্রশমিত কবা হইল। এ নমুনাটিতে শতকরা কত ভাগ (8005 

ইন? ৪* গ্রাম উক্ত চক তাপ-বিযোজিত করিলে ২৫০ সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে 
"কত আয়তন (05 পাওয়া যাইবে ? €( কলিকাতা, ১৯১৩) 

১৬1 বান (0)5, 35005 এবং 1501এব একটি মিশ্রণের ২** আীম উত্তপ্ত করিযা 
যে 00)5 গস পাওয়। গেল, ২৬০ সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৫২ মিলিমিটার চাপে উহার মায়তন 

৬২ ঘনসেন্টিমিটার । 

১৬ গ্রাম ওজনেব এ মিশ্রণকে প্রশমিত কবিতে ২৬ ঘনসের্টিমিটাৰ বে 1501 প্রয়োজন হয় । 

শিশ্রণটিতে উপাদানগুলি কি অনুপাতে (%) ছিল? (কলিকাতা, ১৯৪৩) 
২৭। ৫ গ্রাম সালফার পোডাইয়। যে গ্যাস পাঁওয়! গেল উহাকে ৭৫ ঘনসের্টিমিটার একটি 

৪017 উ্রবণে শোষণ করা হইল। দ্রবণটিকে প্রশমিত করিতে উহাতে আবও ৭৫ খনসেন্টিমিটার 

উক্ত [80911 দ্রবণ দিতে হইল। ক্ষার-দ্রবণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্র! এবং প্রশম অবস্থায় উহাতে মোট 
কতখানি দ্রাৰ আছে বাহির কর। ( কলিকাতা, ১৯৪৫) 

২৮। একটি চুণাপাথরে ৬০% 0৪09১ আছে। ১ লিটাব ব ২90৮ ভ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে 
[9%0095এ পরিণত কবিতে যে 005 প্রয়োজন তাহা উৎপাদন করার জন্য কত গ্রাম উত্ত 

চুণাপাথর প্রয়োজন হইবে ? (কলিকাতা, ১৯৩১) 
২৯। ১ গ্রাম তৎ১০০২ (বিশুদ্ধ নয়) লইয়া ২৫* ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ প্রস্তুত কর! হইল। 

এই দ্রবণের ৫* ঘনসেন্টিমিটাবের সহিত ৩০৪ ঘন্সেট্টিমিটার ০*১৫]ব [701 মিশান হইল । এই 
মিশ্রণটিকে প্রশমিত করিতে ১* ঘনসেট্টিমিটার **১২ [ঘ 07 প্রয়োজন হইল । [25005 
ভ্রব্ণটির তুল্যাঙ্ক-মাত্রা কত? ব৪:00*এর নমুনাটিতে উহার শতকরা! অনুপাত কত তাহাও 
বাহির কর। ( কলিকাতা, ১৯২৩ ) 
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৩০। ১৭ গ্রাম ব৪0ল (৯৫%) লইয়া ২০* ঘনসেট্টিমিটার জলে দ্রবীভূত কর! হইল । 
উহাব সহিত ৫* ঘনসেন্টিমিটার ১ ৫] 7701 মিশ্রিত করা হইল। অতঃপর জল মিশাইয়। মিশ্রিত 
দ্রবণের আয়তন ৫০* ঘনসে্টিমিটাব কব! হইল | এই ভ্ব্ণটির ম্বার অথব! অল্প মাত্র! বাহিব কব । 

(কলিকাত।, ১৯২৮) 
৩১। এক কিলোগ্রাম 09005 হইত উদ্ভুত চুণকে প্রশমিত কবিতে * ১ মাত্রাব কৃত 

আযতন মা ০1 প্রযোজন ? (কলিকাতা ১৪৩০ খু 
৩২। ২৮১৫ শ্রাম চুণ[পাথবকে ৩* ঘনসে্িমিটাব ব লাব05, আসিডে দ্রবীভূত কব! হইল 

অতিবিক্ত অন্নটুকুব প্রশমনে ২৪*৪৩ ঘনসেন্টিমিটাব ?ব (07) প্রযোজন হইল । চুণাপাথবটিতে 

শতকর!। কত ভাগ 005 ছিল বাহিব কব। ( এশাহাবাদ, ১৯২৮) 
৩৩। সোডিয়াম ক্লোবাউড এব* আমোনিযাম ক্লীবাইডেব একটি মিশ্ণেব ২ শ্রাম ৫* ঘন 

সেটিমিটাব [৭ 017 সচিত উত্তপ্ত কবিষা সম্পূর্ণ আমোনিযা দূৰ কবা হইল। অতঃপব 
অতিবিক্ষ ক্ষাবঢুকু ২* ঘনসেন্টিমিটাব [ব 71.০0+ দ্বাৰা প্রশমিত কৰা হতল। মিশটিতে 
বল *01 শতকব। কত ভাগ ছিল? (বন্বাই ১৯১৭) 

৩৪। * ৪২ গ্রাম একটি জৈব জাতীয নাভন্্রোজন যৌগকে বিযোজিত ক-বযা৷ উহা সম্পূর্ণ 
নাইদ্রোজেনটুকু অ।মোনিযাতি পবিণ৩ ববা হতল। ভতৎপন্ন মা মানযাটুকু ৫* ঘনাসন্টনিঢাব 
» হাব [3,90৭ দ্রবণে শোষণ কব হত্লা। অতিবিক্ত আসিড প্রশাম ৩ কপি ৩ ৩৪ ঘনসেটমিটাৰ 
* ১ ক্ষার দ্বগ প্রযৌজন হ্ল। না৯ছ্োজেন যৌশটিতে শতকবা বি পবিমাণ নাভঘ্রোজেন 

মাছে? 

৩৫1 ১০ খনাসক্টামটাব কটি শাব বণ ১৭ ঘনাসটিমি ৭ ণকটি 11৭04 দ্রবণকে ৫ 

প্রশমিত কা। আবব ২৫ ঘনস্টিমিটাব চক্ত ক্ষাব দ্রবণ ৩৫ ঘনসেপ্টামঢাঝ একটি 7301 দ্রুব্ 
প্রশমিৎ কাব | অস্র্জবণ দুভটিব শি | দুলশ। কব। 

৩৬। ১২৫ বন/'স্টি ন] সালাষ্ডবিক ম্যাসিড ম্মতিবি্গ গবিম।ণ ফেব।স সাণকাহড দি 
প্রমাণ অবস্থা ৫৬০ ঘনাসট্টি 4] ১ শাওল শেল। আসিণব অন মাত্রা বি ছিল 

(কনিকাত। ) 

৩৭। একটি ঠিশণে সোডিযাম কর্বানট ৯* শতা শ এব" সোডিযাখ বাহ কা নট ১* শতা শ 

ছিল। এহ গিশাণব কতট। এক লিটাব দ্রৰ্ণ থাকিলি উহ! [৫ 7,১০৭ ভ্ুবণব সমাযত্বন 

পবিমাণক প্রশমিত ববি ব? (কলিকাত। ) 
৬৮1 ৮০1 এব সাঙ্গ এক শত।"শ টৈঞ্1 মিশ্রিত ছিল | ৭ ৫৫ শ্রীম পখিমাণ এ» মিশ্রণট 

এক লিটাখে দ্রবীভূত বা হইল । এহ দ্রবণেব ২৫ ঘনসেটি হহতে সমস্ত ক্লোরাইড অব্তক্ষিপ্ত কবিত 
**১]ব 4৪০ ভ্রবণের কি আযতন প্রয়েজন হহবে ॥ 

৩৯ | একটি ধাতুর * ২১ গ্রাম ১০০ ঘনাস্টি *] 73,504 দ্রবীভূত কবা হইল । 
অতিবিক্ত আসিড প্রশমিত করিত প্রমাণ মাত্রার ৩২৫ ঘনসেট্টি ক্ষাব প্রয়োজন হইল । ধাতুটিব 

কত? 

৪*। একটি দ্বিষাঁজী ধাঁতুব ১০৫৪ গ্রাম কার্বনেট ৫* ঘনসেন্টি [ঘ ম্লখে আসিডে দ্রবীভূত 
কবিবাৰ পর অতিবিজ্ত অগ্লটুকু ৫* ঘনাসন্টি * ৫ ৪০ দ্বারা প্রশমিত করা হইল । 
গতুটিব পাবমাণবিক গুকত্ব কত? 
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